Město Příbram - RM 25.05.2015
Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení
z jednání Rady města Příbram, konaného dne 25.05.2015
od 14.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, ověřovatelé
Ověřovatelé zápisu: Věra Kresslová, Mgr. Václav Švenda.
Ing. Stříbrnský se dostaví na jednání RM později – počet členů RM 6.
2) Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků
P r o g r a m:
1. Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, určení ověřovatelů
2. Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků
3. Informace členů RM
4. Interpelace
5. Návrh na revokaci usnesení Rady města ze dne 2.3.2015 č. 151
6. Změny v personálním obsazení řídícího výboru IPRM
7. Poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Příbram občanským sdružením a veřejně prospěšným
organizacím působících na poli požární ochrany v r. 2015
8. Odkup technického zařízení – Divadlo A.Dvořáka Příbram
9. Žádost ředitele Základní školy pod Svatou Horou, Příbram o souhlas zřizovatele s přijetím nadačního
příspěvku od Nadace ČEZ
10. Postup při schvalování a vyúčtování zahraničních cest v rámci projektu Erasmus+ (2014 – 2017)
11. Žádost ředitelky Školní jídelny, Příbram II, K Zátiší 274 o souhlas zřizovatele s přijetím účelového
finančního daru v rámci projektu „Obědy dětem“
12. Žádost ředitele Základní školy, Příbram – Březové Hory, Prokopská 337 o poskytnutí materiálu na
dokončení venkovní učebny
13. Změna nejvyššího povoleného počtu žáků Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273
14. Návrh na revokaci usn. č. 23/2014 písm. b) a usn. č. 214/2014
15. Žádost o dotaci (1. FK Příbram, o.s.)
16. Plán práce FV ZM Příbram na rok 2015
17. Rozpočtové změny
18. Dvě žádosti o prodej stejné části pozemku p. č. 4172/220 o výměře cca 350 m2 v k. ú. Příbram
19. Částečná revokace a doplnění usnesení zastupitelstva města č. 513/2013/ZM ze dne 25.2.2013
20. Návrh na částečnou revokaci usnesení RM č. 739/2013 ze dne 23.09.2013 a návrh na uzavření dohody o
ukončení platnosti smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene A 788/OP/2013 ze dne
10.12.2013
21. Návrh na rozšíření rozsahu věcného břemene a jemu odpovídajícího ocenění u pozemků p. č. 4232/49 a
p. č. 4239/37, vše k. ú. Příbram
22. Žádost o uzavření pachtovní smlouvy na propachtování části pozemku p. č. 55/1 v k. ú. Občov
23. Pronájem prostoru k podnikání č. 701 v Příbrami VIII - 48
24. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy v DPS Příbram I, Hradební 69, č. bytu 57
25. Žádost o udělení výjimky k zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS
26. Placená inzerce ve zpravodaji Kahan
27. Záměr dodávky regulačního systému vytápění v budově Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy
Příbram II, Hrabákova 271
28. Návrh na uzavření aktualizované pojistné smlouvy
29. Návrh odpisových plánů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací zřízených městem Příbram pro
rok 2015
30. Uzavírání smluv mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů a kanalizací

1

Město Příbram - RM 25.05.2015

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Výjimka ze stavební uzávěry Březohorského sídliště
Situační zpráva – prezentace Pečovatelské služby města Příbram, aktuální status a provedené změny od
01.03.2015
Žádost o přehodnocení usnesení RM č. 263/2015 ze dne 30.03.2015
Finanční spoluúčast města na celostátní akci „Noc kostelů“ formou poskytnutí kyvadlové dopravy
Závazná stanoviska Města Příbram pro Úřad práce České republiky, Krajskou pobočku v Příbrami,
Kontaktní pracoviště Příbram
Hudební festival Antonína Dvořáka
Žádost o dotaci OA a VOŠ Příbram
Revokace bodu II usnesení RM č. 217/2015 ze dne 16.03.2015
Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě č. 172/OSH/2014 s AK Holá, Janík Samek advokátní kancelář s. r. o.
Petice za řešení nevhodného chování pana ……………
Revokace usn. č. 428/2015
Různé

R.usn.č.429/2015
Rada
schvaluje
program dnešního jednání.
hl. pro 6
3) Informace členů RM

4) Interpelace

5) Návrh na revokaci usnesení Rady města ze dne 2.3.2015 č. 151
R.usn.č.430/2015
Rada I. s c h v a l u j e
revokaci usn. č. 151/2015 ze dne 02.03.2015.
II. b e r e n a v ě d o m í
1) Zprávu „Hodnocení efektivnosti smlouvy na zabezpečení varování obyvatel města Příbram při
vzniku mimořádných událostí“.
2) Zprávu „Hodnocení efektivnosti smlouvy o pronájmu veřejného osvětlení na území města Příbram“.
III. u k l á d á
1) Odboru správy majetku provést nezbytné právní kroky vedoucí k vypovězení smlouvy
004/2006/OSS/St ze dne 12.6.2006 včetně všech dodatků.
2) Odboru správy majetku vyhlásit neprodleně výběrové řízení na pronájem sloupů veřejného
osvětlení.
hl. pro 6
6) Změny v personálním obsazení řídícího výboru IPRM
R.usn.č.431/2015
Rada I. o d v o l á v á
Bc. Zdeňka Škalouda a PhDr. Věru Černou z řídícího výboru IPRM.
II. j m e n u j e
členem řídícího výboru IPRM Ing. Alexandra Ptáčka, vedoucího odboru investic a rozvoje města, a Ing.
Pavlu Sýkorovou, vedoucí Městské realitní kanceláře.
hl. pro 6
7) Poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Příbram občanským sdružením a veřejně prospěšným
organizacím působícím na poli požární ochrany v roce 2015
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R.usn.č.432/2015
Rada s t a h u j e
projednání materiálu z jednání RM.
hl. pro 6
8) Odkup technického zařízení – Divadlo A. Dvořáka Příbram
R.usn.č.433/2015
Rada s c h v a l u j e
odkup technického zařízení od firmy Exakt, s.r.o. za 1,00 Kč.
hl. pro 6
9) Žádost ředitele Základní školy pod Svatou Horou, Příbram o souhlas zřizovatele s přijetím nadačního
příspěvku od Nadace ČEZ
R.usn.č.434/2015
Rada s o u h l a s í
s tím, aby Základní škola pod Svatou Horou, Příbram přijala od Nadace ČEZ, IČ: 26721511, se sídlem
Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, finanční příspěvek ve výši 100 000,00 Kč. Ten bude použit na nákup
iPadů, které budou majetkem ve vlastnictví organizace a budou sloužit pro potřeby žáků školy.
hl. pro 6
10) Postup při schvalování a vyúčtování zahraničních cest v rámci projektu Erasmus+ (2014-2017)
R.usn.č.435/2015
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
v souladu s článkem VII odst. 1 Směrnice města Příbram č. 4/95, schvalování a vyúčtování
zahraničních pracovních cest, a na základě čl. I.14 Grantové smlouvy č. 2014-1CZ01-KA201-002083
pravidla realizace mobilit zaměstnanců města Příbram v rámci projektu Erasmus+ „Customs and
Traditions in Europe as an Educational Concept for Preschool and Primary Education“.
II. s c h v a l u j e
následující závazný postup při schvalování a vyúčtování zahraničních cest v rámci projektu Erasmus+
s názvem „Zvyky a tradice jako vzdělávací koncept v MŠ a ZŠ“:
1) Vedoucí OŠKS jako garant realizace projektu Erasmus+ „Zvyky a tradice jako vzdělávací koncept
v MŠ a ZŠ“ bude po dohodě s členem RM odpovědným za oblast školství s předstihem minimálně
30 dnů informovat řídící projektový tým o jménech a počtu nominovaných pracovníků města, kteří
by se měli zúčastnit mobilit dle harmonogramu projektových aktivit.
2) Řídící tým s vedoucí OŠKS předložený návrh nominace projedná a nejpozději 10 dní
před uskutečněním mobility nominaci potvrdí.
3) Nominovaní pracovníci města Příbram budou vysláni na služební cestu v rámci jejich
pracovněprávního vztahu k městu Příbram.
4) RM obdrží informaci o termínu mobility a jmenný seznam účastníků.
5) Paušální částka na jednotlivou mobilitu projektu bude městem Příbram vyplacena v plné výši
v souladu se Smlouvou o finančních náležitostech mezi městem Příbram a městem Hoorn.
6) Účastník mobility předloží po skončení mobility městu Příbram doklady v souladu se Smlouvou o
finančních náležitostech mezi městem Příbram a městem Hoorn.
hl. pro 6
11) Žádost ředitelky Školní jídelny, Příbram II, K Zátiší 274 o souhlas zřizovatele s přijetím účelového
finančního daru v rámci projektu „Obědy pro děti“
R.usn.č.436/2015
Rada s o u h l a s í
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s přijetím účelového finančního daru v rámci projektu „Obědy pro děti“ od společnosti WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s. Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509 ve výši 15 416,00 Kč pro Školní
jídelnu, Příbram II, K Zátiší 274.
hl. pro 6
12) Žádost ředitele Základní školy, Příbram – Březové Hory, Prokopská 337 o poskytnutí materiálu na
dokončení venkovní učebny
R.usn.č.437/2015
Rada s o u h l a s í
3
s poskytnutím 2 200 ks silničních dlažebních kostek, tj. cca 4 m , Základní škole, Příbram – Březové
Hory, Prokopská 337 na vydláždění plochy před zastřešeným hledištěm venkovní učebny, a to
s využitím materiálu, který je po rekonstrukci komunikací uskladněn v areálu Nového rybníku.
hl. pro 6
13) Změna nejvyššího povoleného počtu žáků Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273
R.usn.č.438/2015
Rada b e r e n a v ě d o m í
stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje vydané dne 22.04.2015, pod č.j. KHSSC
17804/2015, kterým se mění nejvyšší povolený počet žáků Základní školy, Příbram II, Jiráskovy
sady 273 ze stávajících 650 na 580 žáků.
hl. pro 6
14) Návrh na revokaci usn. č. 23/2014 písm. b) a usn. č. 214/2014
R.usn.č.439/2015
Rada s c h v a l u j e
1) revokaci usn. RM č. 23/2014 písm. b) a usn. RM č. 214/2014,
2) skupiny pro přípravu oslav 2016 dle důvodové zprávy.
hl. pro 6
15) Žádost o dotaci (1. FK Příbram, občanské sdružení)
R.usn.č.440/2015
Rada n e d o p o r u č u j e ZM
schválit poskytnutí individuální dotace pro 1. FK Příbram, občanské sdružení, IČ: 26995913, na
Příbramský fotbalový pohár U13 za účelem prezentace mládežnické kopané a města Příbram.
hl. pro 5
proti 0
zdrž. 1
16) Plán práce FV ZM Příbram na rok 2015
R.usn.č.441/2015
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram na rok 2015.
II. u k l á d á
vedoucí odboru ekonomického jako koordinátorovi výboru předložit tento materiál k zařazení na
program zasedání Zastupitelstva města Příbram.
hl. pro 6
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17) Rozpočtové změny (a – g)
R.usn.č.442/2015
Rada s c h v a l u j e
17 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015, tj. snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva) o
částku 228.000,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 728 - Sociální věci ve stejné výši
z důvodu poskytnutí příspěvku Farní charitě Beroun na Terénní program pro město Příbram v roce 2015
návrh změny rozpočtu města na rok 2015, tj. snížení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva) o
částku 228.000,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 728 - Sociální věci ve stejné výši z důvodu
poskytnutí příspěvku Farní charitě Beroun na Terénní program pro město Příbram v roce 2015.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
účelový
znak

č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0106

741 - OE

6171

5901

prvek
rozpočtu
660

RP0106

728 - OSV

4378

5223

3396

popis

částka změny

Rezerva
Terénní program Farní charity
Beroun pro město Příbram

-228 000,00
228 000,00

17 b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 - OŠKS
návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKS.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
účelový
znak

777 - OŠKSIS

para
graf
3319

5192

prvek
rozpočtu
580

RP0104

777 - OŠKSIS

3319

5041

3380

RP0104

777 - OŠKSIS

3319

5041

3381

RP0104
RP0105

777 - OŠKSIS
777 - OŠKSIS

3319
3299

5192
5339

2307
1514

RP0105

777 - OŠKSIS

3111

5331

1883

RP0105

777 - OŠKSIS

3113

5331

1884

RP0105

777 - OŠKSIS

3231

5331

1888

RP0105
RP0105
RP0105
RP0105
RP0105

777 - OŠKSIS
777 - OŠKSIS
777 - OŠKSIS
777 - OŠKSIS
777 - OŠKSIS

3121
3122
3119
3119
3119

5333
5333
5493
5221
5222

1885
1886
2679
2744
1887

č. pož.

kapitola

RP0104

pol.

popis
Autorské poplatky
Odměny za užití duševního
vlastnictví
Odměny za užití duševního
vlastnictví - poplatky OSA, ...
Autorské poplatky
Příspěvkové organizace
MŠ (příspěvkové organizace
města Příbram)
ZŠ (příspěvkové organizace
města Příbram)
ZUŠ (příspěvkové organizace
města Příbram)
Gymnázia
Střední odborné školy
Fyzické osoby nepodnikající
Obecně prospěšné společnosti
Spolky

částka změny
-20 000,00
20 000,00
55 000,00
-55 000,00
-696 900,00
41 342,00
257 500,00
9 000,00
105 000,00
61 000,00
40 158,00
47 200,00
135 700,00

17 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 - OŠKS
změnu rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKS.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.
RP0100
RP0100

kapitola
777 OŠKSIS
777 OŠKSIS

účelový
znak

prvek
rozpočtu

paragraf

pol.

popis

3113

5901

1443

Rezerva

3111

6351

3392

MŠ Klubíčko

částka změny
-70 000,00
70 000,00

17 d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKS
v souvislosti s poskytováním finanční podpory z rozpočtu města Příbram dle Pravidel č. 1/2014
v oblastech: Jednorázové sportovní akce, Rozvoj a údržba sportovišť a Vrcholový a výkonnostní sport
návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 - OŠKS v souvislosti s
poskytováním finanční podpory z rozpočtu města Příbram dle Pravidel č. 1/2014 v oblastech:
Jednorázové sportovní akce, Rozvoj a údržba sportovišť a Vrcholový a výkonnostní sport.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

účelový

prvek

popis

částka změny
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rozpočtu

znak
RP0107

777 - OŠKSIS

3419

5229

1931

RP0107

777 - OŠKSIS

3419

5222

3400

RP0107

777 - OŠKSIS

3419

5493

3401

RP0107

777 - OŠKSIS

3419

5229

589

RP0107

777 - OŠKSIS

3419

5222

3403

RP0107

777 - OŠKSIS

3419

5229

1488

RP0107

777 - OŠKSIS

3419

5222

3404

RP0107

777 - OŠKSIS

3419

5493

3405

Podpora - oblast VRCHOLOVÝ
A VÝKONNOSTNÍ SPORT
Neinvest. transfery nefinančním
podnikatelským subjektům právnickým osobám
Účelové neinv. transfery
fyzickým osobám
Podpora - oblast ROZVOJ A
ÚDRŽBA SPORTOVIŠŤ
Neinvestiční transfery spolkům
Podpora - oblast
JEDNORÁZOVÉ SPORTOVNÍ
AKCE
Neinvestiční transfery spolkům
Účelové neinvestiční transfery
fyzickým osobám

-3 412 000,00
3 396 000,00
16 000,00
-600 000,00
600 000,00
-455 000,00
421 000,00
34 000,00

17 e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKS
v souvislosti s poskytováním finanční podpory z rozpočtu města Příbram dle Pravidel č. 1/2014
v oblasti: Činnost sportovních organizací
návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 - OŠKS v souvislosti s
poskytováním finanční podpory z rozpočtu města Příbram dle Pravidel č. 1/2014 v oblasti: Činnost
sportovních organizací.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.
RP0108
RP0108

kapitola

účelový
znak

prvek
rozpočtu

paragraf

pol.

3419

5222

3402

Neinvestiční transfery spolkům

3419

5229

588

Podpora - oblast ČINNOST
SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ

777 OŠKSIS
777 OŠKSIS

popis

částka změny
3 922 902,00
-3 922 902,00

17 f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dary) ve
výši 20.000,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 777 - OŠKS ve stejné výši z důvodu přijetí
účelového daru na vydání vzpomínkové publikace Synagoga v Příbrami
návrh změny rozpočtu města na rok 2015, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dary) ve výši
20.000,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 777 - OŠKS ve stejné výši z důvodu přijetí účelového
daru na vydání vzpomínkové publikace Synagoga v Příbrami.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
účelový
znak

č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0109

741 - OE
777 OŠKSIS

6171

2321

prvek
rozpočtu
2953

3319

5169

552

RP0117

popis

částka změny

Dary

20 000,00

Nákup služeb

20 000,00

17 g) Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKS
v souvislosti s poskytováním podpory z rozpočtu města Příbram dle Pravidel č. 1/2014 v oblasti: Kultura
návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 - OŠKS v souvislosti s
poskytováním podpory z rozpočtu města Příbram dle Pravidel č. 1/2014 v oblasti: Kultura.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
účelový
znak

prvek
rozpočtu

č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0116

777 - OŠKSIS

3319

5229

1930

RP0116

777 - OŠKSIS

3319

5213

3398

RP0116

777 - OŠKSIS

3319

5493

3397

popis
Podpora - oblast
KULTURA
Neinv. transfery
nefinančním
podnikatelským subjektům
právnickým osobám
Účelové neinv. transfery
fyzickým osobám

částka změny
-1 988 500,00

446 000,00

303 500,00
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RP0116

777 - OŠKSIS

3319

5212

3395

RP0116

777 - OŠKSIS

3319

5223

3394

RP0116

777 - OŠKSIS

3319

5222

3393

RP0116

777 - OŠKSIS

3319

5333

3406

RP0116

777 - OŠKSIS

3319

5331

3407

Neinv. transfery
nefinančním
podnikatelským subjetkůmfyzickým osobám
Neinv. transfery církvím a
náboženským společnostem
Neinv. transfery spolkům
Neinvestiční transfery
školským právnickým
osobám zřízeným státem,
kraji a obcemi
Neinvestiční příspěvky
zřízeným příspěvkovým
organizacím

125 000,00

130 000,00
859 000,00
100 000,00

25 000,00

hl. pro 6
18) Dvě žádosti o prodej stejné části pozemku p. č. 4172/220 o výměře cca 350 m2 v k. ú. Příbram
R.usn.č.443/2015
Rada I. n e d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej části pozemku p. č. 4172/220 o výměře cca 350 m2 z celkové výměry 655 m2
v katastrálním území Příbram, za cenu……..Kč/m2, paní ……………, bytem ……………, s tím, že
kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 2.000 Kč.
II. d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej části pozemku p. č. 4172/220 o výměře cca 350 m2 z celkové výměry 655 m2
v katastrálním území Příbram, za cenu 501 Kč/m2, paní ……………, bytem ……………, s tím, že
kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 2.000 Kč.
hl. pro 5
proti 0
zdrž. 1
19) Částečná revokace a doplnění usnesení zastupitelstva města č. 513/2013/ZM ze dne 25.2.2013
R.usn.č.444/2015
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. 513/2013/ZM ze dne 25.2.2013, a to
vypuštění pozemku p.č. 4233/1 v k.ú. Příbram z textu tohoto usnesení.
II. d o p o r u č u j e ZM
schválit doplnění usnesení zastupitelstva města č. 513/2013/ZM ze dne 25.2.2013 tak, že se na jeho
konec přidává následující text:
„Darovací smlouva bude pak také obsahovat toto upozornění: „Dárce upozorňuje obdarovaného, že
darované nemovitosti v souladu s čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, je obdarovaný
oprávněn použít pouze k uspokojení veřejných potřeb, nikoli ke komerčním účelům. V případě
komerčního využití darovaných nemovitostí je obdarovaný povinen vrátit získaný prospěch českému
státu““.
hl. pro 6
20) Návrh na částečnou revokaci usnesení RM č. 739/2013 ze dne 23.09.2013 a návrh na uzavření
dohody o ukončení platnosti smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene A 788/OP/2013 ze
dne 10.12.2013
R.usn.č.445/2015
Rada s c h v a l u j e
1) částečnou revokaci usnesení RM č. 739/2013 ze dne 23.09.2013, kdy předmětem revokace je
zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram,
a to p. č. 12/3 v k. ú. Orlov, ve prospěch pozemku p. č. 39/2 v k. ú. Orlov,
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2) uzavření dohody o ukončení platnosti smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
A 788/OP/2013 ze dne 10.12.2013, mezi městem Příbram a paní ……………, trvale bytem
…………….
hl. pro 6
21) Návrh na rozšíření rozsahu věcného břemene a jemu odpovídajícího ocenění u pozemků
p. č. 4232/49 a p. č. 4239/37, vše k. ú. Příbram
R.usn.č.446/2015
Rada s c h v a l u j e
rozšíření rozsahu věcného břemene o podélné uložení v komunikaci III. tř. a jemu odpovídajícího
ocenění nad rámec usnesení RM č. 411/2012 ze dne 21.05.2012 u pozemků p. č. 4232/49 a p. č.
4239/37, vše k. ú. Příbram.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemky p. č. 4232/49, p. č. 4239/37 – místní komunikace III. tř.
– podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 6
22) Žádost o uzavření pachtovní smlouvy na propachtování části pozemku p. č. 55/1 v k. ú. Občov
R.usn.č.447/2015
Rada s c h v a l u j e
2
uzavření pachtovní smlouvy na propachtování části pozemku p. č. 55/1 o výměře cca 320 m
2
2
z celkové výměry 1364 m v k. ú. Občov za cenu 0,25 Kč/m /rok, mezi propachtovatelem městem
Příbram a pachtýřem panem ……………, bytem ……………, na dobu neurčitou s tím, že pachtýř po
dobu trvání pachtovní smlouvy může propachtovanou část předmětného pozemku oplotit a dále uhradí
náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 1.800 Kč.
hl. pro 6
23) Pronájem prostoru k podnikání č. 701 v Příbrami VIII, ul.Čechovská č.48
Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky.
R.usn.č.448/2015
Rada I. n e s c h v a l u j e
pronájem prostoru k podnikání č. 701 v Příbrami VIII,ul. Čechovská č. 48 pro p. …………… za cenu
2
350,-Kč/m /rok s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností ode dne jejího
uzavření, přičemž bude obsahovat ustanovení, že nájemné bude placeno až za dobu užívání od
1.9.2015, že pronajímatel souhlasí s provedením úprav prostoru uvedených v přihlášce nájemce do
výběrového řízení, a že v případě skončení nájmu nemá nájemce nárok na žádnou náhradu nákladů
vynaložených na tyto úpravy a na případné zhodnocení prostoru uvedenými úpravami.
II. u k l á d á
Odboru správy majetku provést nové výběrové řízení na pronájem prostoru k podnikání č. 701
v Příbrami VIII, ul. Čechovská č. 48.
hl. pro 6
24) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy v DPS Příbram I, Hradební 69, č. bytu 57, pro manžele
……………
R.usn.č.449/2015
Rada s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy v DPS Příbram I, Hradební 69, č. bytu bytu 57, pro manžele ……………,
na dobu určitou – na dobu šesti měsíců, za podmínky souběžného uzavření dohody o srážkách ze
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mzdy, popř o srážkách důchodu vypláceného u ČSSZ Praha na úhradu dluhu, který je předmětem
dohody uzavřené s Městem Příbram dne 15.04.2015.
hl. pro 6
25) Žádost o udělení výjimky k zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS pro paní ……………, trvale
bytem ……………
R.usn.č.450/2015
Rada s c h v a l u j e
udělení výjimky k zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS pro paní ……………, trvale bytem
…………….
hl. pro 6
26) Placená inzerce ve zpravodaji Kahan
R.usn.č.451/2015
Rada I. s c h v a l u j e
1) zveřejňování placené inzerce ve zpravodaji Kahan od června 2015,
2) cenu 20 000 Kč za jednu stranu inzerce formátu A3 (cena ostatních formátů inzerátů bude
odvozena z této částky) s 25 % příplatkem za umístění na poslední straně.
II. u k l á d á
odboru kancelář města zajišťovat agendu inzerátů (evidenci inzerentů, umísťování inzerátů a fakturaci).
hl. pro 6
27) Záměr dodávky regulačního systému vytápění v budově Střední průmyslové školy a Vyšší odborné
školy Příbram II, Hrabákova 271
R.usn.č.452/2015
Rada I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávky regulačního systému vytápění v budově Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy
Příbram II, Hrabákova 271 dle přílohy tohoto materiálu.
II. j m e n u j e
zástupce města do hodnotící komise:
člen / náhradník
Mgr. Radka Škubalová / Mgr. Petr Němec
David Lukšan / Ing. Pavel Pikrt
hl. pro 6
Jednání RM opustil Mgr. Švenda – počet členů RM 5.
28) Návrh na uzavření aktualizované pojistné smlouvy
R.usn.č.453/2015
Rada s c h v a l u j e
uzavření aktualizované pojistné smlouvy o pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže, živelní
pojištění movitých věcí (Mateřská škola, Příbram VII, Jana Drdy 496) se společností Česká pojišťovna
a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956.
hl. pro 5
Na jednání RM se vrátil Mgr. Švenda – počet členů RM 6.
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29) Návrh odpisových plánů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací zřízených městem
Příbram pro rok 2015
R.usn.č.454/2015
Rada s c h v a l u j e
částky účetních odpisů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací zřízených městem Příbram pro
rok 2015 takto:
ZŠ pod Svatou Horou
ZŠ Březové Hory
ZŠ Bratří Čapků
ZŠ, Příbram II, Jiráskovy sady
ZŠ Příbram VII, 28.října 1
ZŠ Příbram VIII, Školní 75
Waldorfská škola
ŠJ, Příbram VIII, Školní 75
ŠJ, Příbram II, K Zátiší 274
ZUŠ Antonína Dvořáka
ZUŠ nám. T.G.M.
MŠ V Zahradě
MŠ Kličkova vila
MŠ Klubíčko
MŠ Perníková chaloupka
MŠ 28.října 55

291.227
106.502
143.210
320.851
370.704
45.744
84.417
163.102
50.010
16.560
32.011
1.331
1.785
21.256
25.767
35.643

MŠ Bratří Čapků
MŠ Pohádka
MŠ J.Drdy
MŠ Jungmannova
MŠ Školní
MŠ pod Svatou Horou
Alternativní MŠ
MŠ Rybička
Měst. jesle a reh. stacionář
Divadlo A. Dvořáka
Galerie Fr. Drtikola
Knihovna J. Drdy
Sportovní zařízení města
Pečovatelská služba
Technické služby

41.423
21.374
87.108
16.104
52.467
4.656
6.036
0
0
600.737
0
122.612
1.263.740
1.294.338
4.296.883

hl. pro 6
Jednání RM opustila Bc. Ženíšková – počet členů RM 5.
30) Uzavírání smluv mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů a kanalizací
R.usn.č.455/2015
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
materiál Uzavírání smluv mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů a kanalizací.
II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů a kanalizací v lokalitě Žežice
s panem …………….
hl. pro 5
Na jednání RM se vrátila Bc. Ženíšková – počet členů RM 6.
31) Výjimka ze stavební uzávěry Březohorského sídliště
R.usn.č.456/2015
Rada u k l á d á
Odboru investic a rozvoje města prověřit existenci stavební uzávěry týkající se případu dle důvodové
zprávy.
hl. pro 6
Na jednání RM se dostavil Ing. Stříbrnský – počet členů RM 7.
32) Situační zpráva - prezentace Pečovatelské služby města Příbram, aktuální status a provedené změny
od 1. 3. 2015
R.usn.č.457/2015
Rada b e r e n a v ě d o m í
situační zprávu – prezentaci Pečovatelské služby města Příbram.
hl. pro 7

10

Město Příbram - RM 25.05.2015

33) Žádost pana Arpáda Lakatose o přehodnocení usnesení RM č. 263/2015 ze dne 30.3.2015
R.usn.č.458/2015
Rada I. n e r e v o k u j e
usnesení č. 263/2015 ze dne 30.3.2015 - Rada neschvaluje znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4
v Příbrami IV, Březnická 158, 1+1, manželů …………….
II. n e s c h v a l u j e
znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Příbrami IV, Březnická 158, 1+1, manželů …………….
hl. pro 7
34) Finanční spoluúčast města na celostátní akci „Noc kostelů“ formou poskytnutí kyvadlové dopravy
R.usn.č.459/2015
Rada s c h v a l u j e
finanční spoluúčast města na pořádání celostátní akce „Noc kostelů“, konané dne 29.05.2015, a to
formou poskytnutí bezplatné kyvadlové dopravy pro zajištění přepravy návštěvníků mezi jednotlivými
kostely s tím, že úhrada nákladů na tuto dopravu bude provedena v rámci schváleného rozpočtu
kapitoly 785 – Odbor správy majetku.
hl. pro 6
35) Závazná stanoviska Města Příbram pro Úřad práce České republiky, Krajskou pobočku v Příbrami,
Kontaktní pracoviště Příbram
R.usn.č.460/2015
Rada I. s c h v a l u j e
vydávat závazná stanoviska k žádosti Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Příbrami,
Kontaktní pracoviště Příbram.
II. p o v ě ř u j e
Městský úřad Příbram k vydávání závazného stanoviska dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o
pomoci v hmotné nouzi.
hl. pro 7
36) Hudební festival Antonína Dvořáka
R.usn.č.461/2015
Rada s o u h l a s í
se záměrem transformace Hudebního festivalu Antonína Dvořáka dle předloženého návrhu Mgr. Albíny
Houškové, programové ředitelky festivalu.
hl. pro 7
37) Žádost o dotaci (OA a VOŠ Příbram)
R.usn.č.462/2015
Rada s c h v a l u j e
poskytnutí individuální dotace ve výši 4 800,- Kč pro Obchodní akademii a Vyšší odbornou školu
Příbram I, Na Příkopech 104, IČ: 61100412, na úhradu cestovních nákladů na Konferenci mládeže ve
Freibergu, která se uskuteční ve dnech 29.–31.05.2015, a to z kap. 777 – OŠKS.
hl. pro 7
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38) Revokace bodu II usnesení RM č. 217/2015 ze dne 16.03.2015
R.usn.č.463/2015
Rada s c h v a l u j e
1) revokaci bodu II usnesení RM ze dne 16.03.2015 usn. č. 217/2015,
2) uzavření příkazní smlouvy s Technickými službami města Příbrami, p.o., jejímž předmětem bude
zajištění provozu autobusového nádraží v Příbrami v době od 19.05.2015 do 31.12.2015 analogicky
s dosavadními podmínkami; návrh smlouvy připraví odbor práva a veřejných zakázek.
hl. pro 6
39) Dodatek č. 1 k Mandátní Smlouvě č.172/OSH/2014 s AK Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s.r.o.
R.usn.č.464/2015
Rada I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě č.172/OSH/2014 mezi městem Příbram a AK Holá, Janík,
Samek, advokátní kancelář s.r.o., kterým se k 31. 5. 2015 ukončuje smluvní vztah.
II. u k l á d á
Odboru práva a veřejných zakázek vypracovat v souladu s bodem I. tohoto usnesení dodatek
k mandátní smlouvě.
hl. pro 6
40) Petice za řešení nevhodného chování pana ……………
R.usn.č.465/2015
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o podané petici „Petice za řešení nevhodného chování pana ……………“ a postupu při jejím
dalším vyřízení.
II. z m o c ň u j e
Mgr. Václava Švendu, místostarostou, k vyřízení podání „Petice za řešení nevhodného chování pana
……………“.
hl. pro 5
proti 0
zdrž. 1
41) Revokace usnesení RM č.428/2015
R.usn.č.466/2015
Rada I. s c h v a l u j e
1) Revokaci usnesení RM usn.č.428/2015 ze dne 11. 05. 2015.
2) Uzavření „Dohody o uznání dluhu a stanovení jeho splatnosti a dohody ve věci změny nájemní
smlouvy“, která bude uzavřena mezi městem Příbram a panem …………… jako dlužníkem, za
podmínek stanovených v příloze č. 1 tohoto usnesení.
II. u k l á d á
Odboru práva a veřejných zakázek vypracovat v souladu s bodem 2) tohoto usnesení „Dohodu o uznání
dluhu a stanovení jeho splatnosti a dohody ve věci změny nájemní smlouvy“.
hl. pro 6

42) Různé
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Zápis ověřili:
Věra Kresslová
Mgr. Václav Švenda
Ing. Jindřich Vařeka,
starosta
Zapsala: Iva Černohorská
Dne 28.05.2015
Ověřeno: 04.06.2015
Vyvěšeno: 05.06.2015
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