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Město Příbram Pro jednání ZM
Odbor správy majetku Dne 21.6.2021
Název bodu jednání:
Smlouva o poskytnuti účelového finančního příspěvku na provoz kašny u Okresního soudu v Příbrami

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracova a: Mgr Žaneta Vaverková, vedouc' Odboru správy majetku

Projednáno: v Radě města Příbram dne 31.5.2021, č. usn. 548/2021

Text usneseni RM:
Rada
l. nedoporučuje ZM
schválit uzavřeni Smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku ve výši 24.538 KČ na
částečnou úhradu nákladů spojených s provozem kašny stojÍcÍ na pozemku p.č. 436/1, k.ú. Příbram,
ve smyslu návrhu smluvního vztahu, který je přIIohou předloženého materiálu, mezi poskytovatelem
městem Příbram a příjemcem ČR - Okresním soudem v Příbrami, se sídlem Milínská 167, 261 28
Příbram Ill, IČO: 00024597, na dobu neurčitou, s tím, že příspěvek bude, počínaje rokem 2022,
navýšen o průměrnou roční miru inflace za předcházejÍcÍ kalendářní rok zveřejněnou českým
statistickým úřadem. Přičemž tato smlouva v plném rozsahu nahrazuje Smlouvu o příspěvku k
zajišt'ováni technického provozu kašny a pItka ze dne 07.07.1999, ve znění pozdějšího dodatku ze
dne 09.11.2006.

ll. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 21.6.2021.

Návrh na usneseni:
ZM
schvaluje - neschvaluje
uzavřeni Smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku ve výši 24.538 Kč na částečnou
úhradu nákladů spojených s provozem kašny stojÍcÍ na pozemku p.č. 436/1, k.ú. Příbram, ve smyslu
návrhu smluvního vztahu, který je přílohou předloženého materiálu, mezi poskytovatelem městem
Příbram a příjemcem ČR - Okresním soudem v Příbrami, se sídlem Milínská 167, 261 28 Příbram Ill,
IČO: 00024597, na dobu neurčitou, s tím, že příspěvek bude, počínaje rokem 2022, navýšen
o průměrnou roční miru inflace za předcházejÍcÍ kalendářní rok zveřejněnou českým statistickým
úřadem. Přičemž tato smlouva v plném rozsahu nahrazuje Smlouvu o příspěvku k zajišt'ování
technického provozu kašny a pitka ze dne 07.07.1999, ve znění pozdějšího dodatku ze dne
09.11.2006.

Napsala: Ing. Dagmar Kesslová

Důvodová zpráva:
Žadatel:
ČR - Okresní soud v Příbrami, se sídlem Milínská 167, 261 28 Příbram Ill, IČO: 00024597.

Předmět žádosti:
poskytováni příspěvku na částečnou úhradu ročních nákladů spojených s provozem kašny umístěné
vedle budovy soudu na náměstí Arnošta z Pardubic.
Při výstavbě budovy Okresního soudu v Příbrami lň/167, která byla kolaudována kolaudačním
rozhodnutím č. SÚ-3748/16695/95KI ze dne 28.12.1995 v souladu s projektovou dokumentací a se
souhlasem města Příbram, byly provedeny venkovní úpravy včetně technických zařízeni a veřejného
osvětlení na pozemku p.č, 436/1 v k.ú. Příbram, který je ve vlastnictví města Příbram. Na náklad
Krajského soudu v Praze byl instalován mj. venkovní hydrant, pItko a fontána - kašna se žulovým
obkladem a technickým zařízením (nádrži, čerpadly, tryskami apod.), přičemž technické zázemí je
umístěno v budově Okresního soudu v Příbrami. V mezidobí došlo z důvodu havárie k odstranění
pítka a v současné době se na citovaném pozemku nachází kašna se žulovým obkladem a
technickým zařízením (dále jen ,,kašna").



Kromě sadových úprav jsou náklady na technický provoz, veškerá údržba, vodné a stočné hrazeny
z rozpočtových prostředků soudu. V souladu se Smlouvou o příspěvku k zajišt'ování technického
provozu kašny a pItka ze dne 7.7.1999, č.j. Spr 401/99, ve znění změn a dodatků pod
č.j. 29Spr 781/2006, je ze strany města Příbram poskytován jednorázový příspěvek na provoz tohoto
zařízeni s tím, že tato částka je pravidelně zvyšována dle ročního nárůstu inflace cen. Příspěvek na
rok 2020 činil, a byl uhrazen, ve výši 23.777,37 Kč. Běžné provozní výdaje a opravy zajišt'uje soud, dle
slov předsedy okresního soudu Mgr. Boudníka, z běžných provozních prostředků.

S ohledem na datum uzavřeni stávající smlouvy a k faktickému stavu věci, navrhuje okresní soud
uzavření nové smlouvy, kterou dojde k aktualizaci smluvního vztahu.

Okresní soud zaslal OSM vlastní návrh smlouvy o poskytnuti účelového finančního příspěvku. Tento
návrh zohledňuje výši příspěvku za rok 2020 ve výši 23 777,37 kč, který byl řádně uhrazen. Příspěvek
na rok 2021 činí dle předloženého návrhu smlouvy 24 538 kč, zvyšuje se o miru inflace za předchozí
rok, tedy o hodnotu miry inflace 3,2 % za rok 2020.

Nový smluvní návrh prakticky cíli k narovnáni nesouladu mezi zněním smlouvy a skutečnosti, neboť'
pitko již fyzicky několik let neexistuje. Smlouva ale vůbec neřeší potenciálni nebezpečí výpadku
provozu kašny, neboť' dle sděleni soudu, na její opravu nedisponuje finančními prostředky a ve chvíli,
kdy skutečně dojde k závažné poruše, tak je soud připraven kašnu pouze odpojit z provozu.

Město Příbram hradí příspěvek. ve stejné výši jako je požadováno, i nyní, podle původní, dosud platné
smlouvy.

Již v roce 2006 probíhala jednání o celkové rekonstrukci kašny, plánované tehdy okresním soudem na
rok 2007. Vzhledem k tomu, že kašna je majetkem soudu, mohl být příspěvek na opravu řešen formou
finančního daru, nebo předplacením příspěvku na provoz na určitou dobu. V tomto znění bylo též
přijato usneseni zastupitelstva města dne 13.9.2006. K opravě kašny ale nedošlo.

Usn.č.2084/2006/ZM ze dne 13.9.2006:
ZM schvaluje
l) dodatek smlouvy s Okresním soudem Příbram o jednorázovém dorovnáni příspěvku na
provoz kašny v důsledku růstu míry inflace za období 1999 - 2006 a v příštích obdobích navyšováni
tohoto příspěvku vždy v závislosti na % inflace příslušného roku,

2) v případě realizace rekonstrukce kašny Okresním soudem Příbram v roce 2007, uzavřeni
smlouvy o předplaceni příspěvku města na provoz kašny na období do roku 2010 s podmínkou, že po
uvedeni opravené kašny do provozu již v období 2007 - 2010 město nebude na provoz finančně
přispívat.

Pozn. OSM: dle zákona o obcích je rozhodnuti o požadovaném právním jednání vyhrazeno
zastupitelstvu města.

Komise pro realizaci majetku města dne 17.5.2021: nedoporučuje schválit uzavřeni Smlouvy
o poskytnuti účelového finančního příspěvku ve výši 24.538 Kč na částečnou úhradu nákladů
spojených s provozem kašny stojící na pozemku p.č. 436/1, k.ú. Příbram, ve smyslu návrhu smluvního
vztahu, který je příbhou předloženého materiálu, mezi poskytovatelem městem Příbram a příjemcem
ČR - Okresním soudem v Příbrami, se sídlem Milínská 167, 261 28 Příbram j||, IČO: 00024597, na
dobu neurčitou, s tím, že příspěvek bude, počínaje rokem 2022, navýšen o průměrnou roční míru
inflace za předcházejici kalendářní rok zveřejněnou Českým statistickým úřadem. Přičemž tato
smlouva v plném rozsahu nahrazuje Smlouvu o příspěvku k zajišt'ováni technického provozu kašny
a pítka ze dne 07.07.1999, ve znění pozdějšího dodatku ze dne 09.11.2006.

Dne 18.5.2021 došlo při uvedeni kašny do provozu po zimní přestávce k prasknutí přívodního potrubí
s tím, že ředitelka správy Okresního soudu v Příbrami Věra Palánová sdělila, že pracuji na opravě.
Dne 27.5.2021 obdržel OSM sděleni, že od tohoto dne je kašna u budovy Okresního soudu v Příbrami
již v provozu. Předchozí odstávka byla zapřičiněna především prorezlým potrubím a jeho nutnými
opravami. Zároveň byl OSM požádán o zařazení materiálu na jednání rady města dne 31.5.2021
a zastupitelstva města dne 21.6.2021.



Přílohy:
l) Návrh smlouvy o poskytnuti účelového finančního příspěvku
2) Původní smlouva
3) Vyčísleni nákladů na provoz kašny, platby
4) Kolaudační rozhodnuti
5) Původní důvodová zpráva a usneseni ZM 13.9.2006
6) Situační snímek
7) Foto
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Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku
schváleno radou města dne ..................., č.usn. ................

A......./OSM/2020

Smluvní strany:

l. město PHbram
se sídlem:
IČO,
DIČ,
Zastoupené:
Bankovní spojení:
Číslo úČtu'

?jrsbpa 108, 261 01 Pň'braml
00243132
CZ00243132
starostou panem Mgr. Janem Konvalinkou
Česká spořitelna a.s..
19-521689309/0800

(dálejako ,, Poskytomtel") a

2. ČR - Okresní soud v Příbrami
se sídlem: Múinská 167, 261 28 Pň'bram III
IČO: 00024597
DIČ: není plátce DPH
Zastoupený: pfedsedou soudu Mgr. Miloslavem Boudníkem
Bankovní spojeni: ČNB Praha
Číslo úČtu: 721211/0710

(důejáko ,, Pň'Nmce'j

uzavírají podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto smlouvu o
poskytnutí úČelového finanČního příspěvku za dále dohodnutých podmínek

I.
Předmět smlouvy

l. Při výstavbě budoj'y Okresního soudu v Příbrami III/167, která byla kolaudována kolaudaČním
rozhodnutím Č. SU-3748/16695/95KI ze dne 28.12.1995 v souladu s projektovou dokumentací
a se souhlasem mČsta Přibram byly provedeny venkovní úpravy vČetně technických zařízení
a veřejného osvětlení na pozemku p. č. 436/1 v k.ú. Příbram, ve vlastnictví města Příbram. Na
náklad Krajského soudu v Praze byl instalován mj venkovní hydrant, pitko a fontána — kaŠna se
žulovým obkladem a technickým zařízením (nádrŽí, Čerpadly, tryskami apod.) přiČemŽ technické
zázemí je umístěno v budově Okresního soudu v Při"branú. V mezidobí došlo z důvodu havárie
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k odstranČní pítka a v souČasné době se na citovaném pozemku nachází kaŠna se žulovým
obkladem a technickým zařízením (dále jen ,,kaŠna').

2. KromČ sadových úprav veŠkerá údrŽba, náklady na technický provoz, vodné a stoČné jsou hrazeny
z rozpočtových prostředků. V souladu se Snílouvou o příspěvku k zajišt'ování technického provozu
kaŠny a pítka ze dne 7.7.1999, č.j. Spr 401/99 ve znění změn a dodatků pod č.j. 29Sp:r 781/2006 je
ze strany města Příbram poskytován jednorázový příspěvek na provoz tohoto zařízení s tím, Že tato
částka je pravidelně zvyŠována dle roČního nárůstu inflace, vodného a stoČného. Příspěvek na rok
2020 Činil a byl uhrazen ve výši 23.775,-- (slovy dvacettřitisícejsedrnsetsedmdesátpět) KČ.
S ohledem na stáří stávající smlouvy a k faktickému stavu věci se smluvní strany dohodly na
uzavření nové snilouvy, kterou dojde k aktualizaci údajů smlouvy stávající.
(dále jen ,,příspěvek')

3. Příspěvek je urČen na ČásteČnou úhradu roČních nákladů spojených s provozem kaŠny stojící na
pozemku p.č. 436/1 v obci a k.ú. Příbram.

II.
Výše poskytnutého příspěvku a jeho splatnost

l. Poskytovatel se touto smlouvu zavazuje poskytovat Příjemci příspěvek dle výpočtu : pro rQk 2021 ze
základu 23 775,-- (dvacet:třitisícesedmsetsedmdesátpět) KČ + průměrná roČní mira inflace Českého
statistického úřadu za rok 2020, která Činí 3,21%, tj. celkem 24 538,-- dvacetČtyřitisícpětsetůicetosm)
KČ

2. Příspěvek pro ten který následující kalendářni' rok bude upraven tak, Že základ příspěvku rovnající se
jeho výši v předchozím kalendářním roce bude navýšen o průměrnou toční míru inflace za tento
předcházející kalendářní rok zveřejněnou Českým statistickým úřadem.

3. Příspěvek bude hrazen jednou roČně vŽdy do 30. Června kaŽdého kalendářního roku počínaje
rokem 2021 na úČet pňjemce č. úČtu 721211/0710 vedený u ČNB Praha, VS 5151.

III.
Podmínky poskytnutí příspěvku

1. Příspěvek bude pouŽit na úhradu nákladů spojených s provozem kaŠny.

2. Příjemce je povinen oznámit písemně Poskytovateli zásadní změny týkající se omezení provozu
kaŠny (ukončeni" provozu z důvodu havárie apod ) To se netýká běŽného přeruŠeni" provozu
z důvodu klimatických podmínek v zimním období.

3. Bude-li Poskytovatelem zjištčno poruŠení podmínek uvedených v tomto ustanovení nebude
příspěvek proplacen nebo, pokud již proplacen byl, bude povinností Příjemce jej na výzvu
Poskytovatele a ve lhůtě v ní uvedené vrátit.

2
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IV.
Závěrečná ustanoveni

r r V '1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurcitou.

2. Zároveň se ruŠí smlouva o příspěvku k zajišťování technického provozu kaŠny a pítka ze dne
7.7.1999 č.j. Spr 401/99 ve zněn změn a dodatků č.j. 29Spř 781/2006.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichŽ kaŽdá ze smluvních stran obdrŽí dvě
vyhotovení.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a úČinnosti dnem jejího
zveřejnění prostřednictvím registru smluv.

5. ÚČastníci této smlouvy j"jím podpisem stvrzují, Že si ji před jejím podpisem přeČetli, jejímu obsahu
rozumí a podepisují ji na základČ své pravé a svobodné vůle.

V Příbrami dne

město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

poskytovatel

Mgr. Miloslav Boudník
předseda Okresního soudu v Příbrami

V

pnjemce

í!,
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Smlouva
o příspěvku k zajišt'ování technického provozu kašny a pítka

I.

Smluvní strany:

l) Okresní soud v Příbrami, IČO 00024597, sídlo Příbram III, úl. Milínská 167,
zastoupený JUDr. Vlastou Cízlovou, předsedkyní soudu,
na straně jedné jako věřitel

2) Město Příbram, IČO 243132, sídlo Příbram I, úl. Tyršova 108,
zastoupené starostou panem Josefem Vackem, ve věcech smluvních a dále
zastoupené panem Zdeňkem Škaloudem, vedoucím odboru dopravy MěÚ
Příbram,
na straně druhé jako dlužník

se dohodly na uzavření smlouvy v následujícím znění:

TI.

Při výstavbě budovy Okresního soudu v Příbrami III/167, která byla kolaudována
kolaudačním rozhodnutím č. SÚ - 3748/16695/95/Kl ze dne 28. 12. 1995 v souladu
s projektovou dokumentací a se souhlasem Města Příbram byly provedeny venkovní
úpravy včetně technických zařízení a veřejného osvětlení na p. p. Č. 436/1 v obci i k ú.
Příbram, která je ve vlastnictví Města Příbram. Na náklad Krajského soudu v Praze byl
instalován venkovní hydrant, zámková dlaŽba, obrubníky, veřejné osvětlení, Žulové
sezení s dřevěnými lávkami, sadové úpravy, žulou obložená rampa pro vozíčkáře,
pitko, fontána - kašna se žulovým obkladem a technickým zařízením (nádrŽi, čerpadly,
tryskami apod.).

Kromě sadových úprav veŠkerá údržba, náklady na technický provoz, vodné
a stočné jsou hrazeny z rozpočtových prostředků okresního soudu.

III.

Uznávaje náklady na technický provoz zejména pítka, fontány a kašny, dlužník se
zavážuje poskytovat částečný příspěvek na provoz tohoto zaříZení, který čim jednu
třetinu těchto nákladů a to ve výši 15 000 KČ ročně počínaje rokem 1999 s tím, Že tato
Částka bude zvyšována dle roČního nárůstu inflace, vodného a stočného.
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Splatnost této Částky pro rok 1999 obě strany dohodly na 30 dnů od podpisu smloury.
V dalších letech bude pohledávka zaplacena poskytovateli - věřiteli vždy do 30. Června
každoročně počínaje r. 2000.

IV.

Obě strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.
Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

V Příbrami, dne 7. Července 1999

)
JUD,. Vla,

@;J
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D'odatek č. l
smlouvě o !)řís|těvku k zajišt'ování technického provozu kašny a pítka

ze dne 7. 7. 1999
schválený ZM dne 13. 9. 2006 , Usd.č. 2084/2006/ZM

I. Smluvní strany

ČR - Okresní soud v Příbrami,
Milínská 167, 261 01 Příbram Ill
IČO : 000 24 597
Zastoupený ve věcech smluvních JUDr. Vlastou Cízlovou, předsedkyni soudu
na straně jedné jako věřitel

a

Město Příbram
, Tyršova 108, 261 19 Příbram I

IČO : 002 43 132
Zastoupené:
ve věcech smluvních panem MVDr. Josefem Řihákem, starostou
za věcné plnění odpovídá p. Zdeněk Škaloud - vedoucí odboru správy silnic
za ekonomické plnění odpovídá p, Jaroslava Ambrušová - ekonomický odbor
na straně druhé jako dlužník

se dohodly na doplnění článku III. platné smlouvy takto:

Na základě výpočtu dle tabulek růstu miry inflace Českého statistického úřadu provede
dlužník dorovnání příspěvku na technický provoz kašny a pítka za období 1999 - 2006
jednorázovou částkou 12 061,00 KČ. Dorovnáni bude provedeno do 30 dnů od podpisu tohoto
dodatku ke smlouvě.
V následujících obdobích bude na\yšovánj přispěvku pTobíhat každoTočně dle µřis1ušného
procenta růstu inflace.

Ostatní ustanovení smlouvy, uzavřené dne 7. 7. 1999 zůstávají v platnosti

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má hodnotu originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží dva výtisky.

V Příbrami dne .u JečC
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Mail V. Palánová 19.2.2019 ( přeposlala Ž.Vaverková)

CEKOVĚ NÁKLADY OKRESNÍHO SOUDU PŘÍBRAM
ZA PROVOZ KAŠNY - ROK 2018

Spotřeba za období
V.- lX. 2018

Denni provoz 7,00-16,00 [hod] 832
kWh 4 885
Cena EE 3,4 Kč/kwh s 21% DPH 3,40
vodné m3 193
Cena vodného Kč/m3 s 15% DPH 52,23
Práce před a po sezoně (hod] 8
Pravidelná údržba technologie, čištěni kašny apod.
2h/týden [hod] 44
mzda údržby [KČ] (D mzda údržby 86 Kč/h) 4 472
ekolog. prostředek do vody 3 200 kč Ikč] 3 200

Náklady na provoz kašny KČ
Elektrická energie 16 609
Vodné 10 080
Mzda za údržbu 4 472
Spotřební materiá 3 200
CELKOVE NAKLADY 34 361

PRISPEVEK NA PROVOZ KAŠNY ZA 2018 22 167



Rok : 2020

- Název 1 ' 002 Výdaje
- Název 2 001 Běžné výdaje

- Název 3 : 009 741 - Odbor ekonomický
- Název 4 ' 002 Příspěvky

- Název 5 Okresní soud Příbram
- Název 6 :

- Název 7 :
3544 5319 3639 0.00
3544 5319 3639 23 777,37

1 01.01.2020
6 24.06.2020 technický provoz kašny OKRESNÍ SOUD V PŘÍBRAMI V231-11200116/012

Rok : 2019 3544 5319 3639 23 127,79 6 19.06.2019
Rok : 2018 3544 5319 3639 22 654,05 7 25.07.2018
Rok : 2017 3544 5319 3639 22167,16 8 29.08.2017
Rok : 2016 3544 5319 3639 21 882,22 7 08.07.2016

technický provoz kašny a pitka
tech. provoz kašny a pitka
příspěvek na tech provoz kašny a pitka r.17
příspěvek na tech.provoz kašny a pitka r.16

OKRESNÍ SOUD V PŘÍBRAMI
OKRESNÍ SOUD V PŘÍBRAMI
OKRESNÍ SOUD V PŘÍBRAMI
OKRESNÍ SOUD V PŘÍBRAMI

V231-11190104/032
V231-11180132/014
V231-11170153/003
V231-11160127/005
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Toto rozhodnutf nabylo právní moci
dnem .LI..L. 19 jí.. a je vykonatelné

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM .4"""' ""O
lj ' l PŘÍBRAM I 108, Tyršova ulice PSČ 261 19 ;

stave7?n1 urací Příbram dne Z i2 . j-g g S

č. j. sC'-37a8/isGgs/s'5/;:l

vyřizuje:lr,S Zlerarcvá

KOLAUDAČN Í RO Z H ODNU T Í

Stavební úřaCi i·:ěú v Příbrarni, jakc: přís1uŠnY stavební úřaC,
obdržel áne 15.ll.lS95 návrh na kolaudaci stavby "budova cňcres-
ního souäu v Příbrami" v Pří!jrami III. na pozemcích parc.č.435/2
a 436/3 v ke'.t. území Příbram na kterou bylc vyäáno stavetní
povolení dne 21.9.1992 doč. č.j.6226/92-s1j/Tů a rozhoänutí q z::.ě-
ně stavby přeä jejím dokonČením Lne 8.9.1993 poci č.j.24'.'F/1l46ä/
93-Stj/'řů , z? cžne 18.7.1995 poC č.j. SŮ-2212/952'!/95/Xl a ze cine
15.11.1995 ood č.j. sÚ-3¢26/!í5/íCl.

Po přezkoumání návrhu a na záklaáě výsledku místníiic Šetře-
ní konaného dne 13.12.19¢5 stavební úřaä poíle § 82 zákona č.
50/1976 Sb. q územním plťnování a stavebním čádu (stavební zákcin)
ve zncňľ E)ozaejsj.ch precm.su

p o v olu j e u Ž ív á n í

stavby LuCova ckresního soudu v Příbrami.
Stavba sestává z vlastní 3udovy, která je rozCiČlena Cic tří
dilatačních cell a v jednotlivých poälaŽích cmsahLlj2:
l.pp - spisovny, strcjovnu fontánY, Gílnu, sklaäy, rcizvotnu,

qmráže, u stravovaní s !<omplětmím zázew.ím, cely
vězňů se sociálním zažízeníw a místnostmi eskorťy,
Šatnu řiaičů, sociální zařízení ocíděleně muži a Ženy,
¶ ¶ŕ r P Fímnxy pro »rechocné utytovam. se som.alnim zarj.zenľm
Část sluŽeÉ:ního bytu 1+4, který je situován tlo ávcu
?ocilaŽí.

l.ú9 - hlavní vstup dc butcivy, cííočby a dvcrana, ječnací síně,
?cracmí místnosti, scciální zařízení muŽi ä
žEňý, kancelZřo, telef. ústředna, vrátnice, poč.atelna,
čajová :¢uchyňka část bytu, Xter" je situován Cic Lvou
Ecílaží '

2.zf ~ jeír.ací místnosti, poradní místncsti, ávorana, sQciáln;
zařízmí cRdálenŽ r':uŽi a ženy,kariceláře, souCní stráž,
s!<1ac":y, čajevá Xuci7yňka.

3.z!p - jecnací r.ístncsti, pcräční místnost, kance1á=, čajová
kuchyĚca, scciální zařízení oácič1enč muŽi a Zmy, sklač

Telefon: 21$ 11,
215 84.
216 32. 216 92

Bankovní spojení: IČO: 243132
AGB Příbram
Č. ú. 27-4::.684/0600

Fax: 27487 Telegramy:



- 2 -

'! strcjcvna .pl;incvá s trč: jclvíjä vZtahu, :
ĺ. a saijř,ä s kcrAetrtím zázemím Ulocvíčr.a,

Od ú v o dn ě n í :

:"ávrh byl UezXoumén dři ústníiů je=ání s mí3tr!ír:
ŠetžeĽír kcnanýa tne l3.12:1gc5. "[ návr'íu býľ'/" cžcloŽžry
né coklatiy. 2cklačy k nc=kcnčenim cbjektč:.i stevc±Rí::

V W
Pstave£m=u uracu v termmu urcerie:z v »ocx2 "íl v'íäe ecc:-

.7,íne:c. X stavEy cĺo trval2äo prcvczu vyťal závazný' ?CSl:-
dek cXresní hygienik CĹŕl2 27.12.lC95 pcí č.j. Gl7'5-2í-lSS5/::e.

Stav:m prcveciena crcjM:toví írď:n.l
ežis2cz1čRí zň:Z-ny jsou v s:cGtečnc"mc E:rcveť.ení .

:: nečcäť·lků z jištěnýc:n pži mĹsťnĹm
staricvil stavetr,í úižaž =cimín:[y ve výrcxu rcz:ľe=utí.

P O u Č e n í :

S t2"í':u 1z2 užívat u ?c r.aZytí zrá'mí r.oci tC·!iCto :ccľ2u-
óačníř.c

4C



Ĺ
~

proti tOSiútC rozhocnutí se lze odvolat do 15 dnů cule tne
je;ncj doručení k referátu recTiclnálního rczvoje C:cresníhQ úřacíu
přibran, pcNánírů u zde jšího stavebního úřacZu.

É
g' F \' /"T %

ujj y
Si ,' % Veíoucí stavebního úřa¢1lu

6 '"C """'" á

OMrZí:
- okresní soud, Příbram I-l

- OHS Híbram
- HZS Příbram

- IBP Praha
- AC2úá Kíbram

- STE OBS Příbram
- STP a.s. Příbram
- CkÚ Příbram

- TS t'říbram
- ziěC Příbram CD, OŽI?
- Čcsk.á spořitelna Příbram

- spis

41



Město Příbram
odbor : správy silnic

Název bodu jednání:

Pro ,jednání ZNI
dne : 13. 9. 2006

[>"> Žádost Okresního soudu Příbram o zvýšeni příspěvku města na provoz kašny a o jeho
spoluúčast při financování opravy kašny v roce 2007 <<<1

Předldádá: Rada města

Zpracoval: Zdeněk Škaloud - vedoucí odboru správy silnic

Projednáno: v Radě města dne 4. 9. 2006

Text usneseni RM:
RM doporučuje ZM schválit

l. dodatek smlouvy s Okresním soudem Příbram o jednorázovém dorovnání
příspěvku na provoz kašny v důsledku růstu míry inflace za období 1999 - 2006
a v příštích obdobích navyšování tohoto příspěvku vždy v závislosti na % inflace
příslušného roku.

ll. v případě realizace rekonstrukce kašny Okresním soudem Příbram v roce 2007,
uzavření smlouvy o předplacení příspěvku města na provoz kašny na období
do roku 2010 s podmínkou, že po uvedení opravené kašny do provozu již
v období 2007 - 2010 niěsto nebude na provoz finančně přispívat .

v době zpracováni tohoto materiálu nebylo konkrétni usneseni RM známo

Napsal: Trochová Ilona

Důvodová zpráva:

r
\

\

Rada měsia pr'?/edna/a a předkládá =ls/u/)ite/stvu niěs/a žádost Okresního soudu
Příbram o zvýšeni /)řůpě)'ku na provoz kašny dle sm/ouíy uzavřené v roce /999 a zároveň
žádost o případnou spo/uúčas/ n7ěs/a na plánované opravě /oho/(? zařízení v roce 2007
(příloha č. l).

Město dle uzavřené smlouvy přispívá každoročně částkou 15 ,tisíc Kč na provoz kašny
a pitka (//3 celkového objen?u nákladů na provoz). Tato Částku nebylu od uzavření smlouvy
do současnosii zvýšena. Vpř//oze předkládáme tabulku výpočtu navýšeni' za jednotlivá
období r závislosti na míře iu/qace r jednot/ňých letech, spolu s vyčís/enítn íýše .jínančniho
dorovnání od roku 1999 do současňos/i, která činí 12 06/,00 Kč (příloha č. 2). Toio
dorovnáni nal'rhlg'en1e pe)ukiza/ ()k)'es'nl"])111 soudu Příbram na částečnou úhradu nutných
oprav a zirái při úniku vody v důsledku současného .¶patného technického stavu kašny.
Nadále doporučujeme přícpěvek každoročně navyšovai l' závislosti na % mnace. Toto
n(n'rhl!ien7e uprarit dodaikem ke smlouvě (příloha č. 3 - návrh dodatku)

Co se týků požadavku na c'e/koi'ou rekonstníkci kušny plánovanou okresním soudem
v roce 2007, vzhledem ke skulečnos/i, že kušna je m(!jelkem soudu. niúže město příspěvek
na opravu řešit pouze daru nebo posňipem. kierýjiž bvl radou města
schválen v roce 2003 a následně )1eusku/ečněn, Na základě )'záienmých jednání /eh(Č)' rada
nlěs/a odsouhlasila přís"pěvek na opraw./ônnou .j)ředp/ucení" /)řl:s/)ěvku na provoz zařízení

Ú



l tia období 2004 - 2007 rce/kové íýši 60 tisíc KČ. Tento příspěvek íněl zajistil soudu

' dostatečnou Yýši prostředků na .financování akce, Schválená platba však nebyla měsleni
provedena. neboť nadřízený orgán soudu celkovou opravu kašny v roce 2003 neschválil
z důvodu nedos/alku /ínancí ve svém rozpočtu.

Vpřed/ožené'žádosii o případnýjinanční příspěvek ň1('s/ú na opravu kašnyje celková
\ výše nákladů na /u/o opravu vyčíslena částkou cca /80 tisíc Kč s tím, že oprava by měla

proběhnoui na .jaře 2007. VpřOadě. že bude plánovaná oprava schválena u poivrzenu
- nadříZeným soudem, navrhig'eme projednai s Okresniín soudem Příbrani poskytnutí

.finančních pros/ředků výše zmíněnou formou ,,předplacení" příspěvku na provoz ve výši
splátek na 4 roky dopředu, tedy do rolu 2010 se splatnosň' 06/2007 ( 4x splátku 17 784,00

l KČ, leaty cca 71 000,00 KČ). 7"010 navrhujeme ošetřit uzavřením snilouvy o předplaceni
l)řispěvku na provoz, v níž by se okresní soud zavázal, Že kašna bude po opravě zprovozněna
a ve zmíněném období nadále provozována bez dalších příspěvků měsia. Vpřípadě
nefunkčnosti kašny bude poměrná část příspěvku městu vrácena.

Návrhy na usnesení:

(>>>
ZM schvaluje

I. dodatek smlouvy s Okresním soudem Příbram o jednorázovém dorovnáni
příspěvk na provoz kašny v důsledku růstu míry inflace za období 1999 - 2006
a v příštích obdobích navyšování tohoto příspěvku vždy v závislosti na % inflace
příslušného roku.

íl. v případě realizace rekonstrukce kašny Okresním soudem Příbram v roce 2007,
uzavřeni smlouvy o předplaceni příspěvku města na provoz kašny na období
do roku 2010 s podmínkou, že po uvedení opravené kašny do provozu již
v období 2007 - 2010 město nebude na provoz finančně přispívat .

<<<)
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Usnesení

z 39. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 13.9. 2006

36) Žádost Okresního soudu v Příbrami o zvýšení příspěvku města na provoz kašny
a o jeho spoluúčast při financování opravy kašny v r. 2007

Usn.č.2084/2006/ZM
ZM schvaluje

l) dodatek smlouvy s Okresním soudem Příbram o jednorázovém dorovnání
příspěvku na provoz kašny v důsledku růstu míry inflace za období 1999 - 2006
a v příštích obdobích navyšování tohoto příspěvku vždy v závislosti na % inflace
příslušného roku,

2) v případě realizace rekonstrukce kašny Okresním soudem Při'bram v roce 2007,
uzavření smlouvy o předplaceni příspěvku města na provoz kašny na období
do roku 2010 s podmínkou, že po uvedení opravené kašny do provozu již
v období 2007 - 2010 město nebude na provoz finančně přispívat.

)')





Da¶mar Kesslová

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Dobrý den, pani inženýrko.

Palánová Věra <VPalanova@osoud.pbr.justice.cz"
čtvrtek 27. května 2021 11:44
Dagmar Kesslová
RE: Město Příbram kašna smlouva.doc

Dle předchozí komunikace sděluji, že od dnešního dne je kašna u budovy Okresního soudu v Příbrami již v provozu.
Předchozí odstávka byla zapřičiněna nutnými opravami spočÍvajicÍmi zejména v prorezlém potrubí apod.

S přáním příjemného dne

Věra Palánová
ředitelka správy
Okresního soudu v Příbrami
tel. 318650117, 778745193
e-mail: vpalanova@osoud.pbr.justice.cz

From: Dagmar Kesslová [mailto:Dagmar. Kesslova @pribra m.eu]
Sent: Monday, April 26, 202111:28 AM
To: Palánová Věra <vPalanova@osoud.pbr.justice.cz>
subject: re: Město Příbram kašna smlouva.doc

Mnohokrát děkuji.
S pozdravem

Ing. Dagmar Kesslová

vedoucí odděleni majetkoprávniho
Tel.: 318402529
E-mail: dagmar.kesslova@pribram.eu

MĚSTO PŘÍBRAM
www.pribram.eu
Městský úřad Příbram

O Tyršova 108
26119 Příbram

From: Palánová Věra <VPalanova@osoud.pbr.justice.cz>
Sent: Monday, April 26, 202111:21AM
To: Dagmar Kesslová <DaRmar.Kess|ova@pribram.eu>
subject: Město Příbram kašna smlouva.doc

Dobrý den, pani inženýrko.

V příloze zasílám upravenou smlouvu.

S přáním příjemného dne

[Strana] .l) "r'



Kašna na pozemku p.č. 436/1 v k.ú. Příbram


