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Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů. 

 
U s n e s e n í  

 
z jednání Rady města Příbram, konaného dne 13.01.2020 

od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
1) Zahájení, kontrola zápisu z minulé RM, ověřovatelé 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Rotter, Ing. Jindřich Vařeka 
 
 
2) Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků 

Program byl upraven a doplněn na celkový počet 33 bodů. 
 
P r o g r a m: 
1. Zahájení, kontrola zápisu z minulé RM, určení ověřovatelů 
2. Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků 
3. Informace členů RM 
4. Interpelace 
5. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019 
6. Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 
7. Bezúplatný převod pozemků p. č. 4828/5 a p. č. 4832/2, oba v k. ú. Příbram 
8. Záměr výkupu pozemku p. č. 18 v k. ú. Březové Hory 
9. Výkup pozemků v k. ú. Příbram, v k. ú. Lazec, v k. ú. Zavržice, v k. ú. Kozičín 

10. Žádost o prodej pozemku p. č. 172/6 v k. ú. Lazec 
11. Žádost o prodej pozemku p. č. 4806/2, případně jeho části o výměře cca 445 m2, v k. ú. Příbram 
12. Žádost o prodej části pozemku p. č. 1376/4 o výměře cca 250 m2, pozemku p. č. 1376/147 a části 

pozemku p. č. 1376/17 o výměře cca 500 m2, vše v k. ú. Příbram 
13. Dvě žádosti o prodej části pozemku p. č. 219/40 o výměře cca 2249 m2 z celkové výměry 2485 m2 v k. ú. 

Zdaboř 
14. Žádost o prodej částí pozemků p. č. 3824/3, p. č. 3824/63 a p. č. 3824/38, vše v k. ú. Příbram 
15. Žádost o prodej části pozemku p. č. 123/133 o výměře cca 96 m2 z celkové výměry 173 m2, pozemku p. č. 

101 a pozemku p. č. 123/134, vše v k. ú. Brod u Příbramě 
16. Prodej pozemku p. č. 28/50 v k. ú. Zdaboř a části pozemku p. č. 4440/1 o výměře 11 m2 z celkové výměry 

84 m2 v k. ú. Příbram 
17. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky – p. č. 2733/48 v k. ú. Příbram 
18. Žádost o souhlas se stavbou „ZATEPLENÍ OBJEKTU VOJENSKÉHO UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 

PŘÍBRAM Poštovní 237, 261 01 Příbram“ 
19. Žádost o prodej části pozemku p. č. 4246/95 v k. ú. Příbram 
20. Žádost o prodej části pozemku p. č.1021/1 v k. ú. Příbram 
21. Žádost o výpůjčku jednacího sálu v budově města na nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I 
22. Návrh Osadního výboru Příbram VI – Březové Hory na poskytnutí mimořádného příspěvku pro třídy    

2. stupně Základní školy, Příbram – Březové Hory, Prokopská 337, Příbram VI – Březové Hory 
23. Návrh na úpravu osobního příplatku ředitelky Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 
24. Podání žádosti o dotaci na projekt „Vybavení jednotky SDH Příbram – Březové Hory osobními ochrannými 

prostředky“ 
25. Podání žádosti o dotaci na projekt „Úpravy hlediště divadla v Kulturním domě Příbram“ 
26. Podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu sportu a volného času na projekt „Hřiště pro plážový 

volejbal v areálu Nového rybníka“ 
27. Rozšíření obsahu Změny č. 1 Územního plánu Příbram 
28. Žádost nájemce o dočasné snížení nájemného v NP č. 700 v Příbrami VII/329 
29. Žádost o výpůjčku jednacího sálu v budově města na nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I 
30. Úprava místní komunikace Orlov - Hájetina - výsledek 
31. Automatické výsuvné sloupky (2) – výběr dodavatele 
32. Stanovení celkového počtu zaměstnanců města zařazených do MěÚ Příbram 
33. Různé 
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R.usn.č.1/2020        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
3) Informace členů RM 

R.usn.č.2/2020        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
             Usnesení z MR ODS Příbram ze dne 06.01.2020. 
 
 II.   u k l á d á 

starostovi města Příbram, aby na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Příbram podal informaci       
o stanovisku k dané věci. 

  
                                                         hl.  pro  5 

    zdrž. 1 
 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019 (a – i)  

R.usn.č.3/2020        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

 
5 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 13013) o částku 292.584,60 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve 
stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční dotace Ministerstva práce a sociálních věcí pro město Příbram 
na projekt "Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města" registrační 
číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010072 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 
OPZ/4.1/080/0010072 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (transfery ÚZ 13013) o částku 292.584,60 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši z 
důvodu přijetí neinvestiční dotace Ministerstva práce a sociálních věcí pro město Příbram na projekt 
"Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města" registrační číslo projektu 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010072 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/080/0010072. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0453 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté transfery 4666 10 % SR 30 798,38 
RP0453 741 - OE  4116 13013 002 Neinvestiční přijaté transfery 4665 85 % ESF 261 786,22 

RP0499 719 - 
OVV 

6171 5021 13013 015 Chytrá Příbram: zavedení 
konceptu Smart City do 
strategického řízení města 

4676 OOV 85 % 160 806,23 

RP0499 719 - 
OVV 

6171 5169 13013 015 Chytrá Příbram: zavedení 
konceptu Smart City do 
strategického řízení města 

4688 Nákup 
ostatních 
služeb 85 % 

100 980,00 

RP0499 719 - 
OVV 

6171 5169 13013 015 Chytrá Příbram: zavedení 
konceptu Smart City do 
strategického řízení města 

4689 Nákup 
ostatních 
služeb 10 % 

11 880,00 

RP0499 719 - 
OVV 

6171 5021 13013 015 Chytrá Příbram: zavedení 
konceptu Smart City do 
strategického řízení města 

4677 OOV 10 % 18 918,37 

RP0499 719 - 
OVV 

6171 5021  015 Chytrá Příbram: zavedení 
konceptu Smart City do 
strategického řízení města 

4678 OOV 5 % 
spoluúčast 

9 459,19 

RP0499 719 - 
OVV 

6171 5169  015 Chytrá Příbram: zavedení 
konceptu Smart City do 
strategického řízení města 

4690 Nákup 
ostatních 
služeb 5 % 
spoluúčast 

5 940,00 

RP0499 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost místní správy 182 Platy 
zaměstnanců 

-15 399,19 
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5 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 792 - 
FOVM 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 792 – FOVM. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0512 792 - 
FOVM 

3639 6121  002 Kapitálové 
výdaje 

3835 Orlov - řešení 
nevyhovujících tlakových 
poměrů v osadě 

-2 888 266,00 

RP0512 792 - 
FOVM 

6399 5362  001 Běžné 
výdaje 

4647 Platby daní a poplatků 2 888 266,00 

 
 

5 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně příjmů v rámci kapitoly 
741 - OE, tj. navýšení investičních transferů (ÚZ 14990) o částku 278.253,00 Kč a snížení rozpočtu na 
prvku č. 1830 (předpoklad dotací) ve stejné výši a další změny v rámci výdajů kapitoly 786 - OIRM z 
důvodu přijetí účelové dotace dle Rozhodnutí MV čj. MV-69926-12/OPK-2019 ze dne 15. listopadu 2019 v 
rámci Programu 31408 - Podpora prevence kriminality na akci: "314D082009082 Příbram - Osvětlení 
lokality Flusárna" 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE, tj. 
navýšení investičních transferů (ÚZ 14990) o částku 278.253,00 Kč a snížení rozpočtu na prvku č. 1830 
(předpoklad dotací) ve stejné výši a další změny v rámci výdajů kapitoly 786 - OIRM z důvodu přijetí 
účelové dotace dle Rozhodnutí MV čj. MV-69926-12/OPK-2019 ze dne 15. listopadu 2019 v rámci 
Programu 31408 - Podpora prevence kriminality na akci: "314D082009082 Příbram - Osvětlení lokality 
Flusárna". 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0510 786 - 
OIRM  

3631 6121 14990 016 Veřejné 
osvětlení 

4956 Flusárna - dotace 278 253,00 

RP0510 786 - 
OIRM  

3631 6121  016 Veřejné 
osvětlení 

4585 Flusárna -278 253,00 

RP0522 741 - OE  4233  001 Investiční 
přijaté 
transfery 

1830 Předpoklad -278 253,00 

RP0522 741 - OE  4216 14990 001 Investiční 
přijaté 
transfery 

4955 Prevence kriminality, 
program č. 314080 

278 253,00 

 
 

5 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery) o částku 44.328,90 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ (Mateřská škola, 
Příbram VII, Bratří Čapků 278) z důvodu přijetí finančních prostředků z Operačního programu 
potravinové a materiální pomoci dle uzavřené smlouvy č. S-1730/ŘDP/2019 o projektu reg. č.: 
CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000040 mezi organizacemi: Mateřská škola, Příbram VII, Bratří Čapků 278 
a Středočeský kraj 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery) o částku 44.328,90 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ (Mateřská škola, 
Příbram VII, Bratří Čapků 278) z důvodu přijetí finančních prostředků z Operačního programu 
potravinové a materiální pomoci dle uzavřené smlouvy č. S-1730/ŘDP/2019 o projektu reg. č.: 
CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000040 mezi organizacemi: Mateřská škola, Příbram VII, Bratří Čapků 278 
a Středočeský kraj. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0503 788 - ŠŠZ 3111 5336 13014 001 Mateřské 
školy 

4838 OP PMP 85 % 37 679,57 

RP0503 788 - ŠŠZ 3111 5336 13014 001 Mateřské 
školy 

4839 OP PMP 15 % 6 649,33 

RP0515 741 - OE  4122 13014 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4831 OP PMP 15 % 6 649,33 

RP0515 741 - OE  4122 13014 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

4830 OP PMP 85 % 37 679,57 
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5 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery ÚZ 13101) o částku 6.933,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů 
kapitoly 717 - MP ve stejné výši z důvodu přijetí účelové dotace od Úřadu práce ČR (za listopad 2019) 
dle uzavřené Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 
příspěvku č. PBA-V-64/2019 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery ÚZ 13101) částku 6.933,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 717 - MP 
ve stejné výši z důvodu přijetí účelové dotace od Úřadu práce ČR (za listopad 2019) dle uzavřené 
Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. 
PBA-V-64/2019. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0506 717 - MP 5311 5021 13101 001 Provozní 
výdaje MP 

4958 Ostatní osobní výdaje 
(PBA-V-64/2019) 

4 575,78 

RP0506 717 - MP 5311 5031 13101 001 Provozní 
výdaje MP 

4959 Pojistné na sociální 
zabezpečení (PBA-V-
64/2019) 

1 733,25 

RP0506 717 - MP 5311 5032 13101 001 Provozní 
výdaje MP 

4960 Zdravotní pojištění (PBA-V-
64/2019) 

623,97 

RP0516 741 - OE  4116 13101 002 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

4957 Dohoda o VPP č. PBA-V-
64/2019 

6 933,00 

 
 

5 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (neinvestiční transfery ÚZ 90002) o částku 62.438,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve 
stejné výši z důvodu přijetí dotace na projekt "Implementace programů zlepšování kvality ovzduší na 
území města Příbram“ (č. smlouvy 04681722) 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery ÚZ 90002) o částku 62.438,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné 
výši z důvodu přijetí dotace na projekt "Implementace programů zlepšování kvality ovzduší na území 
města Příbram“ (č. smlouvy 04681722). 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0509 719 - 
OVV 

3719 5011 90002 009 Podpora ze Státního 
fondu životního prostředí 
České republiky 

4596 Platy  41 334,00 

RP0509 719 - 
OVV 

3719 5031 90002 009 Podpora ze Státního 
fondu životního prostředí 
České republiky 

4597 Pojistné na 
sociální 
zabezpečení 

15 485,00 

RP0509 719 - 
OVV 

3719 5032 90002 009 Podpora ze Státního 
fondu životního prostředí 
České republiky 

4598 Pojistné na 
veřejné zdravotní 
pojištění 

5 619,00 

RP0509 719 - 
OVV 

3719 5011  009 Podpora ze Státního 
fondu životního prostředí 
České republiky 

4599 Platy - spoluúčast 41 334,00 

RP0509 719 - 
OVV 

3719 5031  009 Podpora ze Státního 
fondu životního prostředí 
České republiky 

4600 Pojistné na 
sociální zabezp. - 
spoluúčast 

15 485,00 

RP0509 719 - 
OVV 

3719 5032  009 Podpora ze Státního 
fondu životního prostředí 
České republiky 

4601 Pojistné na 
veřejné zdrav. 
pojištění - 
spoluúčast 

5 619,00 

RP0509 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost místní správy 182 Platy 
zaměstnanců 

-41 334,00 

RP0509 719 - 
OVV 

6171 5031  001 Činnost místní správy 184 Sociální pojištění -15 485,00 

RP0509 719 - 
OVV 

6171 5032  001 Činnost místní správy 185 Zdravotní pojištění -5 619,00 

RP0517 741 - OE  4113 90002 002 Neinvestiční přijaté 
transfery 

4595 Podpora SFŽP 62 438,00 
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5 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE (investiční transfery ÚZ 34501) o částku 1.717.921,75 Kč a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z 
dotačních titulů) ve stejné výši a další úpravy rozpočtu výdajů kapitoly 786 - OIRM z důvodu přijetí další 
části investiční účelové dotace ve výši 1.946.880,83 Kč na realizaci projektu "Město Příbram - kulturní 
dům - odstranění bariér", č. akce 134D222000003 a jejího vypořádání (vratka 228.959,08 Kč) 

rozpočtového opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(investiční transfery ÚZ 34501) o částku 1.717.921,75 Kč a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z 
dotačních titulů) ve stejné výši a další úpravy rozpočtu výdajů kapitoly 786 - OIRM z důvodu přijetí další 
části investiční účelové dotace ve výši 1.946.880,83 Kč na realizaci projektu "Město Příbram - kulturní 
dům - odstranění bariér", č. akce 134D222000003 a jejího vypořádání (vratka 228.959,08 Kč). 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0518 786 - 
OIRM  

3319 6121 34501 036 Bezbarierový 
přístup do Kulturního 
domu 

4741 MK - investiční 
dotace  

-1 986,49 

RP0518 786 - 
OIRM  

3319 6121  036 Bezbarierový 
přístup do Kulturního 
domu 

4742 Město - uznatelné 
výdaje  

1 986,49 

RP0519 741 - OE  4216 34501 001 Investiční přijaté 
transfery 

4740 Investiční transfer 
MK 

1 717 921,75 

RP0519 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z 
dotačních titulů 

1 717 921,75 

 
 

5 i) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 719 – OVV 
z důvodu ukončení projektu Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami, registrační číslo: 
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000235 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů kapitoly 719 – OVV z důvodu 
ukončení projektu Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami, registrační číslo: 
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000235. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0507 719 - 
OVV 

3113 5011 33063 007 Inkluzivní vzdělávání na 
ZŠ v Příbrami 

3906 Platy - EU -680,00 

RP0507 719 - 
OVV 

3113 5011 33063 007 Inkluzivní vzdělávání na 
ZŠ v Příbrami 

3907 Platy - ČR -120,00 

RP0507 719 - 
OVV 

3113 5167 33063 007 Inkluzivní vzdělávání na 
ZŠ v Příbrami 

4613 Služby školení a 
vzdělávání - EU 

-2 000,00 

RP0507 719 - 
OVV 

3113 5167 33063 007 Inkluzivní vzdělávání na 
ZŠ v Příbrami 

4614 Služby školení a 
vzdělávání - ČR 

-200,00 

RP0507 719 - 
OVV 

3113 5167  007 Inkluzivní vzdělávání na 
ZŠ v Příbrami 

4615 Služby školení a 
vzdělávání - 
spoluúčast 

-100,00 

RP0507 719 - 
OVV 

3113 5021  007 Inkluzivní vzdělávání na 
ZŠ v Příbrami 

3913 Ostatní osobní 
náklady - 
spoluúčast 

21 600,00 

RP0507 719 - 
OVV 

3113 5011  007 Inkluzivní vzdělávání na 
ZŠ v Příbrami 

3912 Platy - 
spoluúčast 

14 509,61 

RP0507 719 - 
OVV 

3113 5031  007 Inkluzivní vzdělávání na 
ZŠ v Příbrami 

3916 Sociální 
pojištění - 
spoluúčast 

9 059,91 

RP0507 719 - 
OVV 

3113 5032  007 Inkluzivní vzdělávání na 
ZŠ v Příbrami 

3915 Zdravotní 
pojištění - 
spoluúčast 

3 331,77 

RP0507 719 - 
OVV 

3113 5331  007 Inkluzivní vzdělávání na 
ZŠ v Příbrami 

4266 Mimořádný 
příspěvek  

90 345,09 

RP0507 719 - 
OVV 

3113 5154  007 Inkluzivní vzdělávání na 
ZŠ v Příbrami 

5057 Elektrická 
energie 

3 970,91 

RP0507 719 - 
OVV 

3113 5139  007 Inkluzivní vzdělávání na 
ZŠ v Příbrami 

5056 Nákup materiálu 
- spoluúčast 

29 817,92 

RP0507 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost místní správy 182 Platy 
zaměstnanců 

-169 535,21 

 
 

Rada    II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit: 
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5  h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 
- OE (transfery ÚZ 33063) o částku 9.386.092,07 Kč a snížení příjmů (předpoklad dotací) ve stejné výši, 
dále snížení výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 9.386.092,07 Kč a navýšení 
rozpočtu výdajů kapitol: 719 - OVV o částku 1.333.526,40 Kč a 788 - ŠŠZ o částku 8.052.565,67 Kč, vše    
z důvodu přijetí 1. platby dotace v roce 2019 na projekt "Inkluzivní vzdělávání v Příbrami - 2. etapa“, 
registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013580 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 
19_075/0013580-01 a další změny v rámci kapitoly 741 - OE, tj. snížení příjmů (předpoklad dotací) o 
částku 3.879.095,03 Kč a výdajů (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(transfery ÚZ 33063) o částku 9.386.092,07 Kč a snížení příjmů (předpoklad dotací) ve stejné výši, dále 
snížení výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 9.386.092,07 Kč a navýšení 
rozpočtu výdajů kapitol: 719 - OVV o částku 1.333.526,40 Kč a 788 - ŠŠZ o částku 8.052.565,67 Kč, 
vše z důvodu přijetí 1. platby dotace v roce 2019 na projekt "Inkluzivní vzdělávání v Příbrami - 2. etapa“, 
registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013580 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 
19_075/0013580-01 a další změny v rámci kapitoly 741 - OE, tj. snížení příjmů (předpoklad dotací) 
o částku 3.879.095,03 Kč a výdajů (rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši  

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. účel. 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0508 719 - 
OVV 

6171 5011 33063 019 Inkluzivní 
vzdělávání 2. etapa 

4997 Platy EU 462 693,57 

RP0508 719 - 
OVV 

6171 5011 33063 019 Inkluzivní 
vzdělávání 2. etapa 

4998 Platy ČR 54 434,55 

RP0508 719 - 
OVV 

6171 5011  019 Inkluzivní 
vzdělávání 2. etapa 

4999 Platy vlastní zdroje 27 217,27 

RP0508 719 - 
OVV 

6171 5021 33063 019 Inkluzivní 
vzdělávání 2. etapa 

5000 Ostatní osobní výdaje 
EU 

73 440,00 

RP0508 719 - 
OVV 

6171 5021 33063 019 Inkluzivní 
vzdělávání 2. etapa 

5001 Ostatní osobní výdaje 
ČR 

8 640,00 

RP0508 719 - 
OVV 

6171 5021  019 Inkluzivní 
vzdělávání 2. etapa 

5002 Ostatní osobní výdaje 
vlastní zdroje 

4 320,00 

RP0508 719 - 
OVV 

6171 5031 33063 019 Inkluzivní 
vzdělávání 2. etapa 

5006 Sociální pojištění EU 132 961,12 

RP0508 719 - 
OVV 

6171 5031 33063 019 Inkluzivní 
vzdělávání 2. etapa 

5007 Sociální pojištění ČR 15 642,49 

RP0508 719 - 
OVV 

6171 5031  019 Inkluzivní 
vzdělávání 2. etapa 

5008 Sociální pojištění vlastní 
zdroje 

7 821,24 

RP0508 719 - 
OVV 

6171 5032 33063 019 Inkluzivní 
vzdělávání 2. etapa 

5003 Zdravotní pojištění EU 48 252,02 

RP0508 719 - 
OVV 

6171 5032 33063 019 Inkluzivní 
vzdělávání 2. etapa 

5004 Zdravotní pojištění ČR 5 676,71 

RP0508 719 - 
OVV 

6171 5032  019 Inkluzivní 
vzdělávání 2. etapa 

5005 Zdravotní pojištění 
vlastní zdroje 

2 838,35 

RP0508 719 - 
OVV 

6171 5038 33063 019 Inkluzivní 
vzdělávání 2. etapa 

5009 Úrazové pojištění (4,2 
promile) EU 

2 251,76 

RP0508 719 - 
OVV 

6171 5038 33063 019 Inkluzivní 
vzdělávání 2. etapa 

5010 Úrazové pojištění (4,2 
promile) ČR 

264,91 

RP0508 719 - 
OVV 

6171 5038  019 Inkluzivní 
vzdělávání 2. etapa 

5011 Úrazové pojištění (4,2 
promile) vlastní zdroje 

132,46 

RP0508 719 - 
OVV 

6171 5137 33063 019 Inkluzivní 
vzdělávání 2. etapa 

5018 Nákup DHDM EU 34 000,00 

RP0508 719 - 
OVV 

6171 5137 33063 019 Inkluzivní 
vzdělávání 2. etapa 

5019 Nákup DHDM ČR 4 000,00 

RP0508 719 - 
OVV 

6171 5137  019 Inkluzivní 
vzdělávání 2. etapa 

5020 Nákup DHDM vlastní 
zdroje 

2 000,00 

RP0508 719 - 
OVV 

6171 5167 33063 019 Inkluzivní 
vzdělávání 2. etapa 

5021 Školení a vzdělávání EU 4 250,00 

RP0508 719 - 
OVV 

6171 5167 33063 019 Inkluzivní 
vzdělávání 2. etapa 

5022 Školení a vzdělávání ČR 500,00 

RP0508 719 - 
OVV 

6171 5167  019 Inkluzivní 
vzdělávání 2. etapa 

5023 Školení a vzdělávání 
vlastní zdroje 

250,00 

RP0508 719 - 
OVV 

6171 5173 33063 019 Inkluzivní 
vzdělávání 2. etapa 

5024 Cestovné EU 850,00 

RP0508 719 - 
OVV 

6171 5173 33063 019 Inkluzivní 
vzdělávání 2. etapa 

5025 Cestovné ČR 100,00 

RP0508 719 - 
OVV 

6171 5173  019 Inkluzivní 
vzdělávání 2. etapa 

5026 Cestovné vlastní zdroje 50,00 

RP0508 719 - 6171 5139 33063 019 Inkluzivní 5015 Nákup materiálu EU 21 250,00 
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OVV vzdělávání 2. etapa 
RP0508 719 - 

OVV 
6171 5139 33063 019 Inkluzivní 

vzdělávání 2. etapa 
5016 Nákup materiálu ČR 2 500,00 

RP0508 719 - 
OVV 

6171 5139  019 Inkluzivní 
vzdělávání 2. etapa 

5017 Nákup materiálu 1 250,00 

RP0508 719 - 
OVV 

6171 5169  019 Inkluzivní 
vzdělávání 2. etapa 

5014 Nákup ostatních služeb 
vlastní zdroje 

24 306,25 

RP0508 719 - 
OVV 

6171 5169 33063 019 Inkluzivní 
vzdělávání 2. etapa 

5012 Nákup ostatních služeb 
EU 

413 206,71 

RP0508 719 - 
OVV 

6171 5169 33063 019 Inkluzivní 
vzdělávání 2. etapa 

5013 Nákup ostatních služeb 
ČR 

48 612,56 

RP0520 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních 
titulů 

-13 265 187,10 

RP0520 741 - OE  4233  001 Investiční přijaté 
transfery 

1830 Předpoklad -13 265 187,10 

RP0520 741 - OE  4116 33063 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

5029 EU 85 % 8 398 082,38 

RP0520 741 - OE  4116 33063 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

5030 EU 15 % 988 009,69 

RP0523 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní školy 4961 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa EU 

1 195 025,12 

RP0523 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní školy 4962 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa ČR 

140 591,18 

RP0523 788 - ŠŠZ 3113 5336  002 Základní školy 4963 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - vlastní zdroje 

70 295,60 

RP0523 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní školy 4964 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa EU 

1 690 350,63 

RP0523 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní školy 4968 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa ČR 

198 864,78 

RP0523 788 - ŠŠZ 3113 5336  002 Základní školy 4969 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - vlastní zdroje 

99 432,39 

RP0523 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní školy 4970 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - EU 

300 868,12 

RP0523 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní školy 4971 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - ČR 

35 396,25 

RP0523 788 - ŠŠZ 3113 5336  002 Základní školy 4972 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - vlastní zdroje 

17 698,13 

RP0523 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní školy 4973 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - EU 

836 000,28 

RP0523 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní školy 4974 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa ČR 

98 352,98 

RP0523 788 - ŠŠZ 3113 5336  002 Základní školy 4975 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - vlastní zdroje 

49 176,49 

RP0523 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní školy 4976 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - EU 

702 190,19 

RP0523 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní školy 4977 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - ČR 

82 610,60 

RP0523 788 - ŠŠZ 3113 5336  002 Základní školy 4978 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - vlastní zdroje 

41 305,31 

RP0523 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní školy 4979 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa EU 

150 812,61 

RP0523 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní školy 4980 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa ČR 

17 742,66 

RP0523 788 - ŠŠZ 3113 5336  002 Základní školy 4981 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - vlastní zdroje 

8 871,33 

RP0523 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní školy 4982 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa EU 

612 557,69 

RP0523 788 - ŠŠZ 3113 5336 33063 002 Základní školy 4983 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa ČR 

72 065,60 

RP0523 788 - ŠŠZ 3113 5336  002 Základní školy 4984 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - vlastní zdroje 

36 032,81 

RP0523 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské školy 4985 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa EU 

409 854,10 

RP0523 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské školy 4986 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa ČR 

48 218,13 

RP0523 788 - ŠŠZ 3111 5336  001 Mateřské školy 4987 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - vlastní zdroje 

24 109,07 

RP0523 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské školy 4988 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa EU 

496 654,06 

RP0523 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské školy 4989 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa ČR 

58 429,89 

RP0523 788 - ŠŠZ 3111 5336  001 Mateřské školy 4990 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - vlastní zdroje 

29 214,95 
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RP0523 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské školy 4991 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa EU 

376 023,00 

RP0523 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské školy 4992 Inkluzivní etapa 2. etapa 
ČR 

44 238,00 

RP0523 788 - ŠŠZ 3111 5336  001 Mateřské školy 4993 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - vlastní zdroje 

22 119,00 

RP0523 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské školy 4994 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa EU 

434 591,40 

RP0523 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 001 Mateřské školy 4995 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa ČR 

51 128,40 

RP0523 788 - ŠŠZ 3111 5336  001 Mateřské školy 4996 Inkluzivní vzdělávání 2. 
etapa - vlastní zdroje 

25 564,20 

RP0524 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost místní 
správy 

182 Platy zaměstnanců -494 004,85 

 
 
Rada    III.   u k l á d á 

OE předložit materiál „5 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. 
navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 33063) o částku 9.386.092,07 Kč a snížení příjmů 
(předpoklad dotací) ve stejné výši, dále snížení výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů)       
o částku 9.386.092,07 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitol: 719 - OVV o částku 1.333.526,40 Kč        
a 788 - ŠŠZ o částku 8.052.565,67 Kč, vše z důvodu přijetí 1. platby dotace v roce 2019 na projekt 
"Inkluzivní vzdělávání v Příbrami - 2. etapa“, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013580 dle 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 19_075/0013580-01 a další změny v rámci kapitoly 741 - OE, tj. 
snížení příjmů (předpoklad dotací) o částku 3.879.095,03 Kč a výdajů (rezerva z dotačních titulů)         
ve stejné výši“ na zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 20.01.2020. 

 
hl.  pro  6 

 
 
6) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci kapitoly 792 - FOVM na straně běžných 
výdajů dle usnesení RM ze dne 04.02.2019 R.usn.č. 85/2019 bodu II. 
R.usn.č.4/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci kapitoly 792 - FOVM na straně běžných výdajů dle 
usnesení RM ze dne 04.02.2019 R.usn.č. 85/2019 bodu II. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0501 792 - 
FOVM 

3639 5171  001 Běžné 
výdaje 

3832 Rezerva 259 987,00 

RP0501 792 - 
FOVM 

3639 5171  001 Běžné 
výdaje 

4575 Orlov - Lazec - 
přečerpávací stanice 

-259 987,00 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
7) Bezúplatný převod pozemků p. č. 4828/5 a p. č. 4832/2, oba v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.5/2020        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 4828/5 a p. č. 4832/2, oba v katastrálním území Příbram, 
které jsou ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, IČO 69797111,              
do vlastnictví města Příbram. 

                                                            hl.  pro  5 
(nepřítomen 1) 

 
 
8) Záměr výkupu pozemku p. č. 18 v katastrálním území Březové Hory 

R.usn.č.6/2020        
Rada   n e d o p o r u č u j e   ZM 
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schválit záměr výkupu pozemku p. č. 18 v katastrálním území Březové Hory, který je ve vlastnictví 
České republiky, právo hospodařit s majetkem státu DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž 
pod Ralskem, IČO 00002739.  

                                                         hl.  pro  6 
 
 
9) Výkup pozemků v katastrálním území Příbram, v katastrálním území Lazec, v katastrálním území 
Zavržice, v katastrálním území Kozičín 

R.usn.č.7/2020        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

změnu svého usnesení č. 567/2019 ze dne 27.5.2019,  v údaji o výši kupní ceny pozemku p. č. 4219/73 
v k. ú. Příbram, a to z původní ceny celkem 1.353.690 Kč na cenu celkem 1.332.630 Kč, ostatní 
zůstává beze změny. 

 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit výkup pozemků vše v katastrálním území Příbram, a to pozemku p. č. 2732/6, za cenu celkem 
96.900 Kč, pozemku p. č. 2732/34, za cenu celkem 22.700 Kč, pozemku p. č. 2872, za cenu celkem 
14.800 Kč, pozemku p. č. 3246/12, za cenu celkem 2.000 Kč, pozemku p. č. 3291/2, za cenu celkem 
48.800 Kč, pozemku p. č. 3292/3, za cenu celkem 146.900 Kč, pozemku p. č. 3333/7, za cenu celkem 
480.900 Kč, pozemku p. č. 3333/16, za cenu celkem 73.000 Kč, pozemku p. č. 3333/17, za cenu 
celkem 85.900 Kč, pozemku p. č. 3333/20, za cenu celkem 275.800 Kč, pozemku p. č. 3670/8, za cenu 
celkem 50.800 Kč, pozemku p. č. 3722/42, za cenu celkem 3.300 Kč, pozemku p. č. 3723/5, za cenu 
celkem 12.200 Kč, pozemku p. č. 4019, za cenu celkem 14.500 Kč, pozemku p. č. 4219/103, za cenu 
celkem 37.100 Kč, pozemku p. č. 4232/5, za cenu celkem 71.700 Kč, pozemku p. č. 4232/6, za cenu 
celkem 7.000 Kč, pozemku p. č. 4232/31, za cenu celkem 7.300 Kč, pozemku p. č. 4232/32, za cenu 
celkem 14.300 Kč, pozemku p. č. 4232/34, za cenu celkem 1.100 Kč, pozemku p. č. 4232/36, za cenu 
celkem 800 Kč, pozemku p. č. 4232/37, za cenu celkem 69.000 Kč, pozemku p. č. 4232/38, za cenu 
celkem 600 Kč, pozemku p. č. 4232/39, za cenu celkem 30.000 Kč, pozemku p. č. 4233/46, za cenu 
celkem 2.800 Kč, pozemku p. č. 4233/70, za cenu celkem 4.800 Kč, pozemku p. č. 4233/74, za cenu 
celkem 114.100 Kč, pozemku p. č. 4233/83, za cenu celkem 14.900 Kč, pozemku p. č. 4233/84, za 
cenu celkem 195.700 Kč, pozemku p. č. 4235/56, za cenu celkem 29.800 Kč, pozemku p. č. 4235/71, 
za cenu celkem 10.100 Kč, pozemku p. č. 4235/72, za cenu celkem 5.900 Kč, pozemku p. č. 4235/78, 
za cenu celkem 126.000 Kč, pozemku p. č. 4235/79, za cenu celkem 1.400 Kč, pozemku p. č. 4235/82, 
za cenu celkem 175.700 Kč, pozemku p. č. 4235/83, za cenu celkem 4.600 Kč, pozemku p. č. 4235/85, 
za cenu celkem 1.400 Kč, pozemku p. č. 4235/89, za cenu celkem 23.800 Kč, pozemku p. č. 4235/91, 
za cenu celkem 2.500 Kč, pozemku p. č. 4235/93, za cenu celkem 10.500 Kč, pozemku p. č. 4244/1, za 
cenu celkem 59.200 Kč, pozemku p. č. 4247/1, za cenu celkem 186.900 Kč, pozemku p. č. 4250/1, za 
cenu celkem 62.400 Kč, pozemku p. č. 4251/3, za cenu celkem 25.600 Kč, pozemku p. č. 1973/2, za 
cenu celkem 74.000 Kč, které jsou ve vlastnictví GONURA PROPERTY s. r. o., IČO 28238338, 
Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5 – Stodůlky. 
 
III.   n e d o p o r u č u j e   ZM 
schválit záměr výkupu pozemků, které jsou ve vlastnictví GONURA PROPERTY s. r. o., IČO 28238338, 
Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5 – Stodůlky. Jedná se o pozemky: 
vše v k. ú. Příbram: p. č. 3029/6, p. č. 3029/35, p. č. 2747, p. č. 2960/2, p. č. 2960/72, p. č. 3165/20, p. 
č. 3165/23, p. č. 3165/28, p. č. 3222/16, p. č. 3222/27, p. č. 3224/6, p. č. 3224/7, p. č. 3521/9, p. č. 
3598, p. č. 3599/8, p. č. 3599/10, p. č. 3599/12, p. č. 3606/125, p. č. 3606/132, p. č. 3606/137, p. č. 
3629/1, p. č. 3666/36, p. č. 3666/37, p. č. 3666/40, p. č. 3668/20, p. č. 3671/7, p. č. 3672/1, p. č. 
3711/12, p. č. 3711/13, p. č. 3729/5, p. č. 3994/8, p. č. 4095/34, p. č. 4172/37, 
vše v k. ú. Lazec: p. č. 791/2, p. č. 499/26, p. č. 791/16, p. č. 791/5, p. č. 499/10, p. č. 799, p. č. 791/3, 
p. č. 791/4, p. č. 791/6, p. č. 796/6, 
vše v k. ú. Zavržice: p. č. 153/5, p. č. 101/20, p. č. 153/8, p. č. 153/7, p. č. 101/18, p. č. 101/3, p. č. 95, 
p. č. 118/12, p. č. 185/2, 
v k. ú. Kozičín: id. podíl ve výši ½ pozemku p. č. 264/10, 
v k. ú. Brod u Příbramě: p. č. 161, 
v k. ú. Zdaboř: st. p. č. 61, p. č. 59/20, 
v k. ú. Žežice: podíl ve výši id. ½ pozemku p. č. 331/1. 
 

                                                         hl.  pro  5 
(nepřítomen 1) 
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10) Žádost o prodej pozemku p. č. 172/6 v katastrálním území Lazec 

R.usn.č.8/2020        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 172/6 o výměře cca 25 m2 z celkové výměry 
36 m2 v katastrálním území Lazec (část pozemku vyznačena v situačním snímku, který je přílohou   
předloženého materiálu),  ve výši 28 Kč/m2/rok,  paní    bytem       

, a to zpětně za tři roky. 
 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit prodej pozemku p. č. 172/6 v katastrálním území Lazec, za cenu 699 Kč/m2, paní I  
bytem  
 

                                                         hl.  pro  5 
(nepřítomen 1) 

 
 
11) Žádost o prodej pozemku p. č. 4806/2, případně jeho části o výměře cca 445 m2, v katastrálním území 
Příbram 

R.usn.č.9/2020      
Rada    n e s c h v a l u j e  

záměr prodeje pozemku p. č. 4806/2, případně jeho části o výměře cca 445 m2, v katastrálním území 
Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
12) Žádost o prodej části pozemku p. č. 1376/4 o výměře cca 250 m2, pozemku p. č. 1376/147 a části 
pozemku p. č. 1376/17 o výměře cca 500 m2, vše v k. ú. Příbram 

Hlasováno o návrhu Mgr. Brožíkové. 
R.usn.č.10/2020        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit prodej části pozemku p. č. 1376/4 o výměře cca 250 m2 z celkové výměry 1045 m2 
v katastrálním území Příbram, za cenu 805 Kč/m2 (část pozemku je vyznačena v situačním snímku, 
který je přílohou tohoto materiálu), společnosti Kostky Pb, a. s., IČO 28961439, se sídlem Werichova 
952/13, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy. 

                                                        
       hl.  pro  6 

 
 
13) Dvě žádosti o prodej části pozemku p. č. 219/40 o výměře cca 2249 m2 z celkové výměry 2485 m2       
v k.  ú. Zdaboř 
R.usn.č.11/2020        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 219/40 o výměře cca 2249 m2 z celkové výměry 2485 m2 
(dle situačního snímku v příloze předloženého materiálu) v k. ú. Zdaboř, formou výběrového řízení – 
obálkovou metodou nejvyšší nabídce, minimální výše podání 791 Kč/m2. 
 

                                                         hl.  pro  4 
zdrž. 1  
(nepřítomen 1) 

 
 
14) Žádost o prodej částí pozemků p. č. 3824/3, p. č. 3824/63 a p. č. 3824/38, vše v katastrálním území 
Příbram 

R.usn.č.12/2020        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 3824/3 o výměře 39 m2 z celkové výměry     
115 m2 v katastrálním území Příbram (dle geometrického plánu č. 6070-150/2018 se jedná o nově 
vzniklý pozemek p. č. 3824/92), ve výši 34 Kč/m2/rok, části pozemku p. č. 3824/63 o výměře 22 m2         
z celkové výměry 371 m2 v katastrálním území Příbram (dle geometrického plánu se jedná o nově 
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vzniklý pozemek p. č. 3824/93), ve výši 35 Kč/m2/rok a části pozemku p. č. 3824/38 o výměře 26 m2 
z celkové výměry 1272 m2 v katastrálním území Příbram (dle geometrického plánu se jedná o nově 
vzniklý pozemek p. č. 3824/94), ve výši 35 Kč/m2/rok, panem  bytem  

a to zpětně za tři roky. 
 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit prodej části pozemku p. č. 3824/3 o výměře 39 m2 z celkové výměry 115 m2 v katastrálním 
území Příbram (dle geometrického plánu č. 6070-150/2018 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 
3824/92), za cenu 849 Kč/m2, části pozemku p. č. 3824/63 o výměře 22 m2 z celkové výměry 371 m2 
v katastrálním území Příbram (dle geometrického plánu se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 
3824/93), za cenu 855 Kč/m2 a části pozemku p. č. 3824/38 o výměře 26 m2 z celkové výměry 1272 m2 
v katastrálním území Příbram (dle geometrického plánu se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 
3824/94), za cenu 855 Kč/m2, panu  bytem . 
 

                                                         hl.  pro  5 
(nepřítomen 1) 
 

 
15) Žádost o prodej části pozemku p. č. 123/133 o výměře cca 96 m2 z celkové výměry 173 m2, pozemku 
p. č. 101 a pozemku p. č. 123/134, vše v katastrálním území Brod u Příbramě 

Hlasováno o návrhu Ing. Rottera. 
R.usn.č.13/2020        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 123/133 o výměře cca 96 m2 z celkové 
výměry 173 m2, ve výši 18 Kč/m2/rok (část pozemku vyznačena v situačním snímku, který je součástí 
předloženého materiálu), pozemku p. č. 101, ve výši 18 Kč/m2/rok a pozemku p. č. 123/134, ve výši    
18 Kč/m2/rok, vše v katastrálním území Brod u Příbramě, společně a nerozdílně manžely panem 

a paní , oba bytem  
Z a to zpětně od  5.7.2018. 
 
II.   n e d o p o r u č u j e   ZM 
schválit prodej části pozemku p. č. 123/133 o výměře cca 96 m2 z celkové výměry 173 m2, pozemku    
p. č. 101 a pozemku p. č. 123/134,  vše v katastrálním území Brod u Příbramě, do SJM pana 

a paní  oba bytem  
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
16) Prodej pozemku p. č. 28/50 v k. ú. Zdaboř a části pozemku p. č. 4440/1 o výměře 11 m2 z celkové 
výměry 84 m2 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.14/2020        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit prodej pozemku p. č. 28/50 v katastrálním území Zdaboř a části pozemku p. č. 4440/1              
o výměře 11 m2 z celkové výměry 84 m2 v katastrálním území Příbram (dle geometrického plánu          
č. 5976-30/2018 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 4440/9), za cenu celkem 1.001.057 Kč, paní 

 bytem  
 

                                                         hl.  pro  5 
(nepřítomen 1) 

 
 
17) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky – p. č. 2733/48 v k. ú. 
Příbram 

R.usn.č.15/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram  
p. č. 2733/48 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemků p. č. 2736 a p. č. 2738/4, oba v k. ú. Příbram, 
přičemž 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 jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje.  
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Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 2733/48 – ostatní pozemek    
                                     – uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  5 
(nepřítomen 1) 

 
 
18) Žádost o souhlas se stavbou „ZATEPLENÍ OBJEKTU VOJENSKÉHO UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 
PŘÍBRAM Poštovní 237, 261 01 Příbram“ 

R.usn.č.16/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení  souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemku p. č. 4419/39 v k. ú. Příbram, se vstupem    
na tento pozemek a s provedením prací - zateplení objektu k bydlení č. p. 237 v Příbrami V-Zdaboř, 
který je součástí pozemku p. č. 4419/63 v k. ú. Příbram ve vlastnictví České republiky, pro 
příspěvkovou organizaci Armádní Servisní, se sídlem Podbabská 1589/1, Dejvice, 160 00 Praha 6,  
IČO 60460580, která je příslušná s uvedenou nemovitou věcí hospodařit, s tím, že stavba bude 
realizována v souladu s přílohou podané žádosti, tj. s projektovou dokumentací s názvem akce 
„ZATEPLENÍ OBJEKTU VOJENSKÉHO UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PŘÍBRAM Poštovní 237, 261 01 
Příbram“ zpracovanou generálním projektantem DPU REVIT s.r.o., se sídlem 28. října 375/9, Staré 
Město, 110 00 Praha 1, datovanou 09/2019, jejíž část „A – průvodní zpráva a B – souhrnná technická 
zpráva“ jsou přílohou předloženého materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  5 
(nepřítomen 1) 

 
 
19) Žádost o prodej části pozemku p. č. 4246/95 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.17/2020        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit prodej části pozemku p. č. 4246/95, o výměře cca 285 m2 z celkové výměry 11934 m2 
v katastrálním území Příbram, dle situačního snímku, který je přílohou tohoto materiálu, za cenu           
1.100,00 Kč/m2, do vlastnictví společnosti DOMOV MAJÁK, o.p.s., se sídlem Brodská 140, 261 01 
Příbram, IČO 24255874, s podmínkou bezplatného zřízení věcného břemene uložení, provozu, údržby 
a oprav zařízení veřejného osvětlení, ve prospěch prodávajícího a to v případě prokázání existence 
kabelového vedení veřejného osvětlení v předmětu kupní smlouvy. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
20) Žádost o prodej části pozemku p. č. 1021/1 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.18/2020        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

úhradu částky ve výši 75 Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání dvou částí pozemku p. č. 1021/1, o celkové 
výměře cca 35 m2 v katastrálním území Příbram, dle situačního snímku, který je přílohou tohoto 
materiálu, a to zpětně za tři roky, společností Pagina Příbram spol. s r.o., se sídlem Fibichova 55, 
261 01 Příbram II, IČO 49551094. 
 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit prodej dvou částí pozemku p. č. 1021/1, o celkové výměře cca 40 m2 z celkové výměry 
19015 m2, v katastrálním území Příbram, dle situačního snímku, který je přílohou tohoto materiálu,      
za cenu 1.500,00 Kč/m2, do vlastnictví společnosti Pagina Příbram spol. s r.o., se sídlem Fibichova 55, 
261 01 Příbram II, IČO: 49551094. 
 

                                                         hl.  pro  5 
(nepřítomen 1) 
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21) Žádost o výpůjčku jednacího sálu v budově města na nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I 
R.usn.č.19/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce jednacího sálu v budově č. p. 121, nám. T. G. Masaryka, Příbram I, mezi 
městem Příbram jako půjčitelem a vypůjčitelem, kterým je Vzdělávací institut Středočeského                    
kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (A3V VISK) se sídlem V Kolonii 1804, 
288 02 Nymburk, IČO 00641111, ve dnech 24.02.2020, 23.03.2020, 15.04.2020 a 20.05.2020, vždy                  
od 08.30 hodin do 14.30 hodin s tím, že následný úklid jednacího sálu, kuchyňky, chodby, sociálního 
zařízení a schodiště zajistí bezprostředně po skončení akcí vypůjčitel. 
 

                                                         hl.  pro  5 
(nepřítomen 1) 

 
 
22) Návrh Osadního výboru Příbram VI – Březové Hory na poskytnutí mimořádného příspěvku pro třídy  
2. stupně Základní školy, Příbram – Březové Hory, Prokopská 337, Příbram VI – Březové Hory 

R.usn.č.20/2020        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

předložený návrh Osadního výboru Příbram VI – Březové Hory na poskytnutí mimořádného příspěvku 
pro třídy 2. stupně Základní školy, Příbram – Březové Hory, Prokopská 337, Příbram VI – Březové Hory 
v souvislosti s úpravou plynové kotelny.  
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
23) Návrh na úpravu osobního příplatku ředitelky Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 

R.usn.č.21/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

úpravu osobního příplatku pro ředitelku Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 ve výši stanovené 
v příloze tohoto materiálu s účinností od 01.02.2020. 
 

                                                         hl.  pro  4 
zdrž. 1  
(nepřítomen 1) 

 
 
24) Podání žádosti o dotaci na projekt „Vybavení jednotky SDH Příbram – Březové Hory osobními 
ochrannými prostředky“ 

R.usn.č.22/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

podání žádosti do Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje                  
ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na projekt „Vybavení jednotky 
SDH Příbram – Březové Hory osobními ochrannými prostředky“. 
 

                                                         hl.  pro  5 
(nepřítomen 1) 
 
 

25) Podání žádosti o dotaci na projekt „Úpravy hlediště divadla v Kulturním domě Příbram“ 

R.usn.č.23/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

podání žádosti do Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu 
památek určených ke společenskému využití na projekt „Úpravy hlediště divadla v Kulturním domě 
Příbram“ a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši 30,01 % z celkových nákladů projektu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 



Město Příbram - RM 13.01.2020  

 14 

26) Podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu sportu a volného času na projekt „Hřiště pro 
plážový volejbal v areálu Nového rybníka“ 

R.usn.č.24/2020        
Rada    s t a h u j e 
 předložený materiál z dnešního jednání RM. 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
27) Rozšíření obsahu Změny č. 1 Územního plánu Příbram 

R.usn.č.25/2020        
Rada    s t a h u j e 
 předložený materiál z dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  5 
    zdrž. 1  

 
 
28) Žádost nájemce o dočasné snížení nájemného v  NP č. 700 v Příbrami VII/329 

R.usn.č.26/2020        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

žádost (v pořadí druhou) p.  současného nájemce prostoru k podnikání č. 700 (interní 
evidence správce) v budově čp. 329 v Příbrami VII, o dočasné snížení nájemného nebytového prostoru 
na dobu dalších 94 měsíců o 50% z ceny současného nájemného (nabídnutého ve výběrovém řízení). 
NS s paní byla schválena usnesením RM č. 225/2019 ze dne 18.3.2019 a usnesením RM 
č. 455/2019 ze dne 30.4.2019, nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. 
 
II.   s c h v a l u j e 
dočasné snížení sjednaného nájemného v nebytovém prostoru k podnikání č. 700 v budově čp. 329       
v Příbrami VII  tj. z částky 1210,00 Kč/m2/rok bez DPH (nabídnuté nájemné ve výběrovém řízení)        
na částku 605 Kč/m2/rok (bez DPH) a to po další dobu 12 měsíců – od 1.2.2020 do 31.1.2021, pro 
nájemce (žadatele), p.  podnikatelku, IČO 70812675, neplátce DPH, Obory 59,    
263 01 Dobříš a to formou dodatku k uzavřené nájemní smlouvě  č. 239/MERK/2019.  
Snížení nájemného je považováno za finanční kompenzaci za vloženou investici do zhodnocení 
nebytových prostor vlastníka – pronajímatele. Smluvní strany se nebudou při skončení nájmu finančně 
vypořádávat. 

  
                                                         hl.  pro  6 

 
 
29) Žádost o výpůjčku jednacího sálu v budově města na nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I 
R.usn.č.27/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce jednacího sálu v budově č. p. 121, nám. T. G. Masaryka, Příbram I, mezi 
městem Příbram jako půjčitelem a vypůjčitelem – společností EDUKACE s.r.o., se sídlem Družstevní 
263, 747 81 Otice, IČO 05931291, dne 11.02.2020 od 07.00 hodin do 14.30 hodin, za účelem realizace 
akreditovaného kurzu, bez povinnosti vypůjčitele zajistit následný úklid předmětu výpůjčky. 
 

                                                         hl.  pro  5 
(nepřítomen 1) 

 
 
30) Úprava místní komunikace Orlov - Hájetina - výsledek 

R.usn.č.28/2020        
Rada    I.   r o z h o d u j e 

o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti 
INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2, IČO 62957678. 
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II.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy se společností INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 
Praha 2, IČO 62957678, za nabídkovou cenu 12 133 127 Kč bez DPH/14 681 084 s DPH.  
 
III.   u k l á d á  
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení zakázky dle bodů I. a II. tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
31) Automatické výsuvné sloupky (2) – výběr dodavatele 

R.usn.č.29/2020        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Automatické výsuvné sloupky (2)“ (dále jen „veřejná 
zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, uvedenou v důvodové zprávě. 
 
II.   r o z h o d u j e 
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti Staler spol. 
s r.o., se sídlem Dubno 62, 261 01 Příbram, IČO: 01498240, za nabídkovou cenu  
839 292,40 Kč bez DPH. 
 
III.   s c h v a l u j e 
1) závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;  
2) uzavření smlouvy na zakázku „Automatické výsuvné sloupky (2)“ se společností Staler spol. s r.o., 

se sídlem Dubno 62, 261 01 Příbram, IČO: 01498240, za nabídkovou cenu  
839 292,40 Kč bez DPH. 

 
IV.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto 
usnesení.  
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
32) Stanovení celkového počtu zaměstnanců města zařazených do MěÚ Příbram 

R.usn.č.30/2020        
Rada    s t a n o v í  

celkový počet zaměstnanců města Příbram zařazených do Městského úřadu Příbram v počtu 219 
zaměstnanců, s účinností od 01.05.2020. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

 
33) Různé      
 
Zápis ověřili: 
Ing. Petr Rotter 
Ing. Jindřich Vařeka 
 
Mgr. Jan Konvalinka, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 16.01.2020  
 
Ověřeno: 21.01.2020 
Vyvěšeno: 21.01.2020 


