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Město Příbram                                                               Pro jednání ZM 

odbor :  OOVV dne:  26.01.2015 

 
Název bodu jednání: 
[>>>Pozastavení výkonu usnesení Rady města Příbram R.usn.č.840/2014<<<] 
 
 
Předkládá:              Ing. Jindřich Vařeka, starosta města Příbram 
 
Zpracoval:        Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS., vedoucí OOVV 
  
 
Text usnesení RM:  č. 840/2014 ze dne 13.10.2014: 
Rada    s c h v a l u j e  

1) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu – odstranění sekčních šoupat ul. K Drkolnovu ve 
výši 62.521,00 Kč, bez DPH. 

2) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu  - vodovod ul. 28. Října ve výši 68.103,- Kč bez 
DPH. 

3) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu – oprava vodovodu Příbram VI, ul. Ke Stadionu čp. 
42, OC DN150 ve výši 198.000,- Kč bez DPH. 

4) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu - - vodovod  Příbram I, Jinecká ve výši 327.854,- 
Kč, bez DPH. 

5) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu - - vodovod  Příbram Lazec DN 150 ve výši 
315.724,- Kč, bez DPH. 

6) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu - - vodovod  Příbram VIII, Čechovská 55 ve výši 
287.231,- Kč, bez DPH. 

7) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu - vodovod  Příbram V, Žežická OC Tesco ve výši 
287.512,- Kč, bez DPH. 

8) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu - vodovod  Příbram V, Drkolnovská 552 ve výši 
314.008,- Kč, bez DPH. 

9) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu - vodovod  Příbram I, Průmyslová zona ve výši 
272.146,- Kč, bez DPH. 

10) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu -  kanalizační vpusť Příbram III, Purkyňova 394 ve 
výši 30.613,- Kč, bez DPH. 

11) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu – splašková kanalizace Příbram III, Alšova 345 ve 
výši 43.923,- Kč, bez DPH. 

12) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu – dešťová kanalizace  Příbram II, Na Leštině ve 
výši 135.836,- Kč, bez DPH. 

13) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu – kanalizační řad ul. Seifertova, Příbram VII ve výši 
678.500,- Kč, bez DPH. 

14) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu – kanalizace po záplavách Příbram II, Hornické 
náměstí ve výši 387.956,- Kč, bez DPH. 

15) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu – likvidace kalů na ČOV ve výši 68.050,- Kč, bez 
DPH. 

16) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu – odstředivka a ovladače CENTRIVIT na ČOV ve 
výši 414.921,- Kč, bez DPH. 

17) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu – odstředivka a ovladače CENTRIVIT na ČOV ve 
výši 414.97513,- 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 24.10.2014 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 specifikované vodohospodářské infrastruktury. Dle ústního sdělení vedoucího odboru silničního 
hospodářství a investic položky uvedené pod čísly 16 a 17 jsou opravdu dvě různé položky, které se 
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nepatrně liší cenou, i když jsou stejně nazvány, přičemž u položky č. 17 jde o zřejmou drobnou 
nesprávnost v psaní pocházející již z materiálu předloženého na jednání rady města uvedeným 
odborem, když správné číslo má být 414.975,- Kč bez DPH. 
Dne 06.11.2014 obdržel odbor org. a vnitřních věcí vyjádření pana Bc. Škalouda, vedoucího odboru 
silničního hospodářství a investic, týkající se bodu č. 17 předmětného usnesení, viz příloha č. 3. 
 
Příloha č. 1 – Materiál č. 35 „Řešení oprav havarijních stavů vodovodů a kanalizace ve městě Příbram 
2014“, který byl předložen odborem silničního hospodářství a investic na jednání RM dne 13.10.2014. 
Příloha č. 2 – Pozastavení výkonu usnesení Rady města Příbram, čj. MěÚPB 89188/2014 ze dne 
24.10.2014. 
Příloha č. 3 - vyjádření pana Bc. Škalouda, vedoucího odboru silničního hospodářství a investic, 
týkající se bodu č. 17 předmětného usnesení. 
 
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 -  odstranění sekčních šoupat              
ul. K Drkolnovu ve výši 62.521,00 Kč, bez DPH 

2) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu  -  vodovod ul. 28. Října ve výši 68.103,- 
Kč bez DPH 

3) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu - oprava vodovodu Příbram VI,            
ul. Ke Stadionu čp. 42, OC DN150 ve výši 198.000,- Kč bez DPH 

4) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu  - vodovod Příbram I, Jinecká ve výši 
327.854,- Kč, bez DPH  

5) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu  - vodovod Příbram Lazec DN 150        
ve výši 315.724,- Kč, bez DPH  

6) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu -  vodovod Příbram VIII, Čechovská 55 
ve výši 287.231,- Kč, bez DPH  

7) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu - vodovod Příbram V, Žežická OC Tesco 
ve výši 287.512,- Kč, bez DPH  

8) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu - vodovod  Příbram V, Drkolnovská 552 
ve výši 314.008,- Kč, bez DPH  

9) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu - vodovod  Příbram I, Průmyslová zóna 
ve výši 272.146,- Kč, bez DPH  

10) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu -  kanalizační vpusť Příbram III, 
Purkyňova 394 ve výši 30.613,- Kč, bez DPH  

11) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu - splašková kanalizace Příbram III, 
Alšova 345 ve výši 43.923,- Kč, bez DPH  

12) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu - dešťová kanalizace Příbram II,          
Na Leštině ve výši 135.836,- Kč, bez DPH  

13) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu - kanalizační řad ul. Seifertova, Příbram 
VII ve výši 678.500,- Kč, bez DPH  

14) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu  - kanalizace po záplavách Příbram II, 
Hornické náměstí ve výši 387.956,- Kč, bez DPH  

15) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu  - likvidace kalů na ČOV ve výši 68.050,- 
Kč, bez DPH  

16) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu - odstředivka a ovladače CENTRIVIT  
na ČOV ve výši 414.921,- Kč, bez DPH  

17) Provedení a proplacení opravy havarijního stavu - odstředivka a ovladače CENTRIVIT  
na ČOV ve výši 494.975,- Kč, bez DPH <<<) 


