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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 08.12.2014 

od 15.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
 
 
1) Zahájení, ověřovatelé 

Ověřovatelé: Bc. Alena Ženíšková, PhDr. Petr Vácha 
 
 
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. Žádost o schválení přijmutí finančního daru 
7. Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města č. 641/2014 ze dne 11.08.2014 
8. Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 – výsledky kontroly provedené Českou školní inspekcí ve dnech      

4. a 5. září 2014 
9. Waldorfská škola Příbram – základní škola a střední škola – rozšíření předmětu výpůjčky nemovitého 

majetku 
10. Žádost ředitelky Základní umělecké školy, nám. T. G. Masaryka 155 o převod finančních prostředků 

z rezervního do investičního fondu 
11. Rozpočtové změny 
12. Žádost dětského domova HUSITA, o.p.s. v Dubenci o přidělení bytu č. 15 v Příbrami III, Dlouhá 103 
13. Žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 515/111 v k. ú. Březové Hory 
14. Žádost o narovnání vlastnického práva ke stavbě trafostanice na pozemku p. č. st. 1792 v k. ú. Březové 

Hory 
15. Návrh na částečnou revokaci usnesení č. 861/2014 ze dne 24.10.2014 
16. Žádosti nájemníků o znovuuzavření nájemních smluv 
17. Návrh odměn ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram 
18. Změny v obsazení řídícího výboru IPRM 
19. Žádost o dovolení vydání knihy 
20. Návrh změny odpisových plánů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací zřízených městem 

Příbram pro rok 2014 
21. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění sociálních služeb a provozu Domova pod Lípou, 

Lipník 
22. Žádost o udělení výjimky k zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS  
23. Žádost o udělení výjimky k zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS  
24. Návrh na přidělení bytu č. 10 v DPS Příbram VII, Jana Drdy 494 
25. Návrh na přidělení bytu č. 23 v DPS Příbram VIII, Brodská 101 
26. Personální změny ve složení pracovní skupiny prevence kriminality 
27. Činnost Asistentů prevence kriminality v roce 2015 
28. Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č. 640/2014 ze dne 11.08.2014  
29. Návrh na schválení záměru zřízení příspěvkové organizace „Centrum sociálních a zdravotních služeb 

města Příbram“ a změn organizační struktury Odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu 
Příbram 

30. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na projekt „Revitalizace veřejné zeleně            
ve městě Příbram – 4. etapa“ 

31. Žádost o dotaci (Sport Action s.r .o.) 
32. Určení platu – Pečovatelská služba města Příbram 
31.  Různé  
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R.usn.č.963/2014        
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) Žádost o schválení přijmutí finančního daru 

R.usn.č.964/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

přijmutí finančního daru ve výši 26.540,- Kč. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
7) Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č. 641/2014 ze dne 11.08.2014 

R.usn.č.965/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

částečnou revokaci usnesení R.usn.č.641/2014 ze dne 11.08.2014, kdy předmětem revokace je zrušení 
části usnesení týkající se výše dotace, část usnesení „ve výši 2.016.667,00 Kč z Fondu soudržnosti“ se 
nahrazuje následovně „ve výši 710.440,00 Kč z Fondu soudržnosti“. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
8) Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 - výsledky kontroly provedené Českou školní inspekcí 
ve dnech 4. a 5. září 2014 

R.usn.č.966/2014        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci o výsledcích inspekční činnosti vykonané Českou školní inspekcí ve dnech 04. a 05. 09.2014 
u příspěvkové organizace Základní škola, Příbram VIII, Školní 75. Vzhledem k výsledkům kontroly 
žádná opatření neukládá. 
 

                                                         hl.  pro 7 
 
 
9) Waldorfská škola Příbram – základní škola a střední škola – rozšíření předmětu výpůjčky nemovitého 
majetku 

R.usn.č.967/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitostí ze dne 18.03.2013 mezi městem Příbram 
a Waldorfskou školou Příbram – základní školou a střední školou se sídlem Hornická 327, Příbram II, 
kterým bude rozšířen předmět výpůjčky nemovitého majetku Waldorfské škole Příbram o nemovitost na 
p.č. 178 v katastrálním území Příbram s účinností od 01.01.2015. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
10) Žádost ředitelky Základní umělecké školy, nám. T. G. Masaryka 155 o převod finančních prostředků 
z rezervního do investičního fondu 

R.usn.č.968/2014        



Město Příbram - RM 08.12.2014  

 3 

Rada    s c h v a l u j e  
převod finančních prostředků ve výši 35.000,- Kč z rezervního fondu na fond investiční v Základní 
umělecké škole, nám. T. G. Masaryka 155. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
11) Rozpočtové změny (a – e) 

R.usn.č.969/2014        
Rada    s c h v a l u j e  
 
11 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. úprava rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 
100) a rozpočtu výdajů kapitoly 719 – OOVV z důvodu přijetí neinvestiční dotace ve výši 100.000,00 Kč 
na projekt: Terénní pracovník města Příbram 2014 dle Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání Sociální 
oblast ze dne 15.10.2014 a další změny rozpočtu v rámci výdajů kapitoly 719 – OOVV 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. úprava rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 100) 
a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OOVV z důvodu přijetí neinvestiční dotace ve výši 100.000,00 Kč na 
projekt: Terénní pracovník města Příbram 2014 dle Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání Sociální 
oblast ze dne 15.10.2014 a další změny rozpočtu v rámci výdajů kapitoly 719 – OOVV. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola 
paragr

af 
pol. 

účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0224 719 - OOVV 3900 5173  2834 Cestovné 20 000,00 

RP0224 719 - OOVV 6171 5173  204 Cestovné -20 000,00 

RP0224 719 - OOVV 6409 5021  225 Ostatní osobní výdaje -74 394,00 

RP0224 719 - OOVV 4378 5021 100 3056 Ostatní osobní výdaje 74 394,00 

RP0224 719 - OOVV 6409 5031  226 Sociální pojištění -18 599,00 

RP0224 719 - OOVV 4378 5031 100 3054 
Pojistné na sociální zabezpečení a 

příspěvek na stát.  politiku zaměst. 
18 599,00 

RP0224 719 - OOVV 6409 5032  227 Zdravotní pojištění -6 695,00 

RP0224 719 - OOVV 4378 5032 100 3055 Pojistné na všeob. zdrav.  pojištění 6 695,00 

RP0224 719 - OOVV 6409 5038  228 
Ostatní povinné pojištění (4,2 

promile) 
-312,00 

RP0224 719 - OOVV 4378 5038 100 3067 Ostatní povinné pojioštění  312,00 

RP0242 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -100 000,00 

RP0242 741 - OE  4122 100 3057 
Terénní pracovník města Příbram 

2014 
100 000,00 

 
 
11 b) 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 1.371.692,85 Kč na projekt číslo 
CZ.1.15/3.2.00/78.01804 s názvem projektu "Rekonstrukce Mateřské školy pod Svatou Horou" 

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 1.371.692,85 Kč na projekt číslo 
CZ.1.15/3.2.00/78.01804 s názvem projektu "Rekonstrukce Mateřské školy pod Svatou Horou". 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0246 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -1 371 692,85 

RP0246 741 - OE  4223 82505 2798 Investiční dotace EU  1 371 692,85 

 
 
11 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 130.000 
Kč a navýšení výdajů kapitoly 778 - DAD o stejnou částku 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 130.000 Kč a 
navýšení výdajů kapitoly 778 - DAD o stejnou částku. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0249 741 - OE  4116 34352 1221 Neinvestiční dotace z MK ČR 130 000,00 
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RP0249 778 - DAD 3311 5331 34352 525 Neinvestiční dotace - MK ČR 130 000,00 

 
 
11 d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 300.000 
Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 778 - DAD o ve stejné výši 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku 300.000 Kč a 
navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 778 - DAD ve stejné výši. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0248 741 - OE  4122 00605 3072 
Divadelní činnost - dotace StČ 

kraj 
300 000,00 

RP0248 778 - DAD 3311 5331 00605 3071 Divadelní činnost 300 000,00 

 
 
11 e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE 
(nedaňové příjmy) a rozpočtu výdajů kapitoly 728 - Sociální věci (Azylový dům) z důvodu přijetí daru ve 
výši 40.000,00 Kč a další změny v rámci rozpočtu výdajů kapitoly 728 – Sociální věci (Poradna města 
Příbram) 

návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (nedaňové 
příjmy) a rozpočtu výdajů kapitoly 728 - Sociální věci (Azylový dům) z důvodu přijetí daru ve výši 
40.000,00 Kč a další změny v rámci rozpočtu výdajů kapitoly 728 – Sociální věci (Poradna města 
Příbram). 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0243 741 - OE 4374 2321  3043 Dar pro AD 40 000,00 

RP0244 728 - OSV 4312 5171 13305 2972 Opravy a udržování 12 000,00 

RP0244 728 - OSV 4312 5031 13305 2905 
Povinné pojistné na sociální 

zabezpečení 
15 000,00 

RP0244 728 - OSV 4312 5032 13305 2906 
Povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění  
5 000,00 

RP0244 728 - OSV 4312 5021 13305 2907 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 

RP0244 728 - OSV 4312 5137 13305 2901 
Drobný hmotný dlouhodobý 

majetek 
-42 000,00 

RP0244 728 - OSV 4312 5167 13305 2902 Školení -1 000,00 

RP0244 728 - OSV 4312 5166 13305 2904 
Konzultační, poradenské a právní 

služby 
1 000,00 

RP0244 728 - OSV 4374 5137  3066 DHDM 40 000,00 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
12) Žádost Dětského domova HUSITA, o.p.s v Dubenci o přidělení bytu č. 15 v Příbrami III, Dlouhá 103 

R.usn.č.970/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 15 v Příbrami III, Dlouhá 103 o velikosti 1+1 Dětskému domovu Husita, o.p.s 
v Dubenci, IČO 27380297. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
13) Žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 515/111 v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.971/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce s Českým hydrometeorologickým ústavem, Na Šabatce 2050/17, 143 00  
Praha 412 – Komořany, IČO 00020699, na bezplatné užívání části pozemku p. č. 515/111 o výměře 
cca 6,25 m2 z celkové výměry 1081 m2 v katastrálním území Březové Hory, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem umístění monitorovací stanice čistoty ovzduší. 
 

                                                         hl.  pro  7 
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14) Žádost o narovnání vlastnického práva ke stavbě trafostanice na pozemku p. č. st. 1792 v k. ú. 
Březové Hory 

R.usn.č.972/2014        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit sepsání souhlasného prohlášení, ve kterém město prohlásí, že jako vlastník pozemku p. č.  
st. 1792 v k. ú. Březové Hory není vlastníkem stavby trafostanice postavené na části pozemku p. č. st. 
1792 o výměře 75 m2 z celkové výměry 937 m2 v k. ú. Březové Hory. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
15) Návrh na částečnou revokaci usnesení č. 861/2014 ze dne 24.10.2014 

R.usn.č.973/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

částečnou revokaci usnesení RM č. 861/2014 ze dne 24.10.2014, a to takovou, že údaj „700 Kč/bm“ se 
nahrazuje údajem „400 Kč/bm“. 

                                                         hl.  pro  7 
 

16) Žádosti nájemníků o znovuuzavření nájemních smluv 

Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. 
R.usn.č.974/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

1) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. …………… v Příbrami VII, Politických vězňů 301, 1+1,  
…………… na dobu určitou do 31.12.2015, 
2) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. …………… v Příbrami I, Na Příkopech 104, 3+1, byt pro 
veřejně prospěšné zaměstnance - školství,  …………… na dobu určitou 1 rok. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
17) Návrh odměn ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram 

R.usn.č.975/2014        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

odměny pro ředitelky a ředitele škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram za plnění 
mimořádných úkolů dle předloženého návrhu. 

 
II.   b e r e  n a  v ě d o m í 
změnu platového tarifu ředitelky Waldorfské školy – základní školy a střední školy Mgr. Veroniky 
Poláčkové Nejedlové.  

                               
                           hl.  pro  7 

 
 
18) Změny v obsazení řídícího výboru IPRM    

R.usn.č.976/2014        
Rada    I.   o d v o l á v á    

Ing. Pavla Pikrta a MUDr. Ivana Šedivého z řídícího výboru IPRM a Ing. Juraje Molnára z pozice           
1. místopředsedy řídícího výboru IPRM. 
 
II.   j m e n u j e   
Ing. Jindřicha Vařeku, starostu města Příbram, předsedou řídícího výboru IPRM, Mgr. Václava Švendu, 
místostarostu města Příbram, 1. místopředsedou řídícího výboru IPRM a Ing. Juraje Molnára, 
zastupitele města Příbram, 2. místopředsedou řídícího výboru IPRM.  
 

                                                         hl.  pro  7 
19) Žádost o dovolení vydání knihy 

R.usn.č.977/2014        
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Rada    s c h v a l u j e  
 předloženou žádost zřizovatele o dovolení vydání knihy. 

 
                                                         hl.  pro  7 
 

Jednání RM opustila Bc. Ženíšková – počet členů RM 6. 
 
20) Návrh změny odpisových plánů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací zřízených městem 
Příbram pro rok 2014 

R.usn.č.978/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

změny částek účetních odpisů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací zřízených městem 
Příbram pro rok 2014 takto: 

ZŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 279 115 008,00 

ZŠ, Příbram II, Jiráskovy sady 273 302 657,00 

ZŠ, Příbram VII, 28.října 1  354 133,00 

Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75 131 958,00 

MŠ Klubíčko 16 480,00 

MŠ Perníková chaloupka 23 342,00 

MŠ, Příbram VIII, Školní 131 44 309,00 

Sportovní zařízení města Příbram 1 273 711,00 

Pečovatelská služba Příbram 1 154 593,00 

Technické služby města Příbrami 5 157 063,00 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

Na jednání RM se vrátila Bc. Ženíšková – počet členů RM 7. 
 
 
21) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění sociálních služeb a provozu Domova pod 
Lípou, Lipník 

R.usn.č.979/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč na zajištění sociálních služeb a provozu Domova pod Lípou, Lipník, 
tyto prostředky budou poukázány ve chvíli zajištění rozpočtového krytí. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
22) Žádost o udělení výjimky k zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS pro manžele ……………, trvale 
bytem  …………… 

R.usn.č.980/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení výjimky k zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS pro manžele ……………, trvale bytem 
……………. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

23) Žádost o udělení výjimky k zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS pro manžele ……………, trvale 
bytem  …………… 

R.usn.č.981/2014        
Rada    n e s c h v a l u j e  

udělení výjimky k zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS pro manžele ……………, trvale bytem 
……………. 
 

                                                         hl.  pro  7 
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24) Návrh na přidělení bytu č. 10 v DPS Příbram VII, Jana Drdy 494, pro paní ……………, trvale bytem 
…………… 

R.usn.č.982/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 10 v DPS Příbram VII, Jana Drdy 494, pro paní ……………, trvale bytem ……………. 
 

                                                         hl.  pro  6 
    proti  0 

         zdrž. 1 
 
 
25) Návrh na přidělení bytu č. 23 v DPS Příbram VIII, Brodská 101, pro manžele ……………, trvale bytem 
…………… 

R.usn.č.983/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 23 v DPS Příbram VIII, Brodská 101, pro manžele ……………, trvale bytem 
……………. 
 

                                                         hl.  pro  6 
    proti  0 

         zdrž. 1  
  

 
26) Personální změny ve složení pracovní skupiny prevence kriminality 

R.usn.č.984/2014        
Rada    I.    o d v o l á v á  

Ing. Pavla Pikrta, Ing. Juraje Molnára a Ondřeje Šlechtického z pracovní skupiny prevence kriminality. 
 
II.   j m e n u j e    
1) Ing. Jindřicha Vařeku, Bc. Alenu Ženíškovou a Pavlínu Svobodovou za členy pracovní skupiny 

prevence kriminality, 
2) Ing. Jindřicha Vařeku za předsedu pracovní skupiny prevence kriminality. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
27) Činnost Asistentů prevence kriminality v roce 2015 

R.usn.č.985/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

finanční částku ve výši 148 000,- Kč na činnost Asistentů prevence kriminality v roce 2015, z rozpočtové 
kapitoly 717 Městské policie Příbram, z prvku č. 1425 určeného na prevenci kriminality. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
28) Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č. 640/2014 ze dne 11.08.2014 

R.usn.č.986/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

1) částečnou revokaci usnesení R.usn.č.640/2014 ze dne 11.08.2014, kdy předmětem revokace je 
zrušení části usnesení týkající se výše dotace. Část usnesení „ve výši 1.705.049,00 Kč z Fondu 
soudržnosti a 100.297,00 Kč ze SFŽP ČR“ se nahrazuje následovně „ve výši 867.880,18 Kč z Fondu 
soudržnosti a 51.051,00 Kč ze SFŽP ČR“, 
2) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 14184244 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR na projekt „Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Příbram – nám. 17. listopadu“.  
 

                                                         hl.  pro  7 
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29) Návrh na schválení záměru zřízení příspěvkové organizace „Centrum sociálních a zdravotních 
služeb města Příbram“ a změn organizační struktury Odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského 
úřadu Příbram 

R.usn.č.987/2014        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

1) zřídit příspěvkovou organizaci „Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram“ formou 
přejmenování stávající příspěvkové organizace „Pečovatelská služba města Příbram“ se zachováním IČ 
původní příspěvkové organizace a rozšířením poskytovaných služeb pracovišti (úseky) dle organizační 
struktury uvedené v příloze, 
2) zrušit organizační složku bez právní subjektivity „Azylový dům města Příbram“ a začlenit 
poskytované služby do zřízené příspěvkové organizace „Centrum sociálních a zdravotních služeb 
města Příbram“, 
3) zrušit příspěvkovou organizaci „Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram“ a začlenit 
poskytované služby do zřízené příspěvkové organizace „Centrum sociálních a zdravotních služeb 
města Příbram“, 
4) uložit RM, aby zajistila veškeré úkony spojené s legislativními podmínkami a dopady přejmenování 
příspěvkové organizace „Pečovatelská služba města Příbram“ na „Centrum sociálních a zdravotních 
služeb města Příbram“ a zrušením příspěvkové organizace Městské jesle a rehabilitační stacionář a 
organizační složky bez právní subjektivity „Azylový dům města Příbram“, 
5) uložit RM, aby zpracovala organizační strukturu a Zřizovací listinu příspěvkové organizace „Centrum 
sociálních a zdravotních služeb města Příbram“. 
 
II.   s c h v a l u j e 
záměr organizačních změn na OSVaZ dle obsahu důvodové zprávy a příloh k datu 01.01.2015. 
 
III. u k l á d á  
OOVV ve spolupráci s OSVaZ zpracovat náplň pracovní činnosti OSVaZ, zajistit činnost OSVaZ 
z personálního hlediska k datu 01.01.2015 a změny na OSVaZ zapracovat do „Organizačního řádu 
městského úřadu Příbram a organizační vztahy na volené orgány obce“ a do „Organizačního schéma 
města Příbram“. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
30) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na projekt „Revitalizace veřejné zeleně 
ve městě Příbram – 4. etapa“ 

R.usn.č.988/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 11095586 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR na projekt „Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram – 4. etapa“. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
31) Žádost o dotaci (Sport Action s.r.o.) 

Hlasováno o návrhu Ing. Stříbrnského. 
R.usn.č.989/2014        
Rada    s c h v a l u j e  

poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč pro Sport Action s.r.o., IČ: 25407449, na projekt s názvem 
Nejúspěšnější sportovec roku a to z kap. 777 – OŠKSIS, z prvku 1931 (dotace sportovní poskytnuté 
z rezervy starosty). 
 

                                                         hl.  pro  6 
    proti  0 

                 zdrž. 1  
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32) Určení platu – Pečovatelská služba města Příbram 

R.usn.č.990/2014        
Rada    u r č u j e  

Ing. Janě Pelikánové, po dobu pověření řízením příspěvkové organizace Pečovatelská služba města 
Příbram plat ve výši uvedené v příloze materiálu s účinností od 03.12.2014. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
 

33) Různé      

 
 
 
 
 
Zápis ověřili: 
Bc. Alena Ženíšková 
PhDr. Petr Vácha 
 
Ing. Jindřich Vařeka, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Dne  11.12.2014     
  
Ověřeno: 17.12.2014 
Vyvěšeno: 19.12.2014 
 
 
 


