
Město Příbram                                                               Pro jednání ZM 

odbor :  OOVV dne:  26.01.2015 

 
Název bodu jednání: 
[>>>Pozastavení výkonu usnesení Rady města Příbram R.usn.č.750/2014<<<] 
 
Předkládá:              Ing. Jindřich Vařeka, starosta města Příbram 
 
Zpracoval:        Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS., vedoucí OOVV 
 
  
Text usnesení RM:  č. 750/2014 ze dne 08.09.2014: 
Rada    s c h v a l u j e  

1) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu technologického celku hrubého přečištění na ČOV 
Příbram, typ ROTOMAT R 01-02 ve výši 424.408,40 Kč, bez DPH.  

2) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu míchadla kalu na ČOV Příbram, typ TR 22.145-4/8 
ve výši 63.750,- Kč bez DPH. 

3) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu usazovací nádrže č. 1 na ČOV Příbram ve výši 
123.250,- Kč bez DPH. 

4) Provedení a proplacení výměny poklopů revizních šachet v havarijním stavu (104 ks) ve výši 
824.850,-Kč bez DPH. 

5) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu odvodňovací odstředivky D3LC3OBHP a 
zahušťovací odstředivky D3LLP30B ve výši 583.250,- Kč, bez DPH. 

 
                                                          hl.  pro 5 

   proti 0 
        zdrž. 1  

 Napsala:  Iva Černohorská 
                                                    

                                    

Důvodová zpráva:   
V souladu s ustanovením § 105 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), pozastavil Ing. Pavel Pikrt, předchozí starosta města 
Příbram, dne 22.10.2014 výkon výše uvedeného usnesení Rady města Příbram neboť jej považoval 
za nesprávné, s tím, že věc bude ve smyslu ust. § 84 odst. 5 zákona o obcích předložena k rozhodnutí 
nejbližšímu zasedání zastupitelstva města.  
Dle vyjádření přistoupil předchozí starosta města Příbram k pozastavení výkonu uvedeného usnesení, 
a to z důvodu nedostatečné specifikace stupně zhoršení technického stavu nebo provozuschopnosti 
výše specifikovaného vodohospodářského majetku. 

 
Příloha č. 1 – Materiál č. 45 „Řešení oprav havarijních stavů na ČOV Příbram a kanalizačních poklopů 
ve městě Příbram“, který byl předložen odborem silničního hospodářství a investic na jednání RM dne 
08.09.2014. 
Příloha č. 2 – Pozastavení výkonu usnesení Rady města Příbram, čj. MěÚPB 89089/2014 ze dne 
23.10.2014. 
 
Materiál byl předložen na zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 15.12.2014, které usnesením    
č. 15/2014/ZM schválilo stažení tohoto bodu z programu zasedání ZM. Na základě uvedeného 
předkládáme materiál na nejbližší zasedání zastupitelstva města. 
 
 
Návrhy na usnesení:  
(>>> 
ZM       s c h v a l u j e   -   n e s c h v a l u j e 

1) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu technologického celku hrubého 
přečištění na ČOV Příbram, typ ROTOMAT R 01-02 ve výši 424.408,40 Kč, bez DPH 

2) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu  míchadla kalu na ČOV Příbram, typ TR 
22.145-4/8 ve výši 63.750,- Kč bez DPH 

3) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu  usazovací nádrže  č.1 na ČOV Příbram 
ve výši 123.250,- Kč bez DPH 

4) Provedení a proplacení výměny poklopů revizních šachet v havarijním stavu (104 ks)       
ve výši 824.850,- Kč bez DPH 

5) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu odvodňovací odstředivky D3LC3OBHP a 
zahušťovací odstředivky D3LLP30B ve výši 583.250,- Kč, bez DPH <<<) 


