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101 00 Praha 10

Vážená paní doktorko,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106! l 999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím Vám sdělujeme níže uvedené skutečnosti:

]. V objektech v majetku Města Příbram jsou v současné době poskytovány tyto služby dodavatelské
služby:
V obiasti vnitřního & venkovního úklidu:
vobjcktech Městského úřadu Příbram je podepsána Smlouva o dílo na úklidové práce se
společností Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o. Příbram — příioha č.1, popř. je vnitřní
úklid zajištěn vlastními zaměstnanci.

-

vzimním období je zajištěn zimní úklid chodníků a dalších komunikačních prostor u objektů
místní správy na základě Smlouvy o dílo s panem Michalem Šmejkalcm — příloha č.2.

—

letní údržba — 1x sekání trávy — ve dvou areálech, kde jsou umístěny nebytové prostory, je

zabezpečována formou jednorázové objednávky 5 fyzickou osobou — s panem M.Šmejkalem ——
-

-

příloha č.3.
Úklid společných prostor v budovách s nebytovými prostory , např. Příbram UI, Příbram
UlOó Zámeček
zajišťuje rovněž Centrum integrovaných služeb , spol. sr.o. na základě
Smlouvy o dílo — příloha č.4
v domech s pečavatelskou službou v Příbrami VllUlOO-IOZ je úklid zajišťována Úklidovým

servisem - Pajtajová základě Smlouvy o dílo — příloha č.5.
Oblast správy a údržby nemovitostí :
- správa a údržba nebytových prostor spadá do kompetence odboru Správy majetku Města
Příbram

2.

-

správu a údržbu bytů zabezpečuje Městská realitní kancelář -— organizační složka města bez

—

právní osobnosti
údržbu nemovitosti zajištují výše uvedené odbory ve spolupráci s dodavatelskými subjekty —
na základě paptávkového či výběrového řízení.

Energeticky úsporná opatření:

—

V posledních letech bylo provedeno zateplení budov základních a mateřských škol, jeslí & 3
domů s pečovatelskou službou. V současné době je zpracována projektová dokumentace, řešící

problematiku spotřeby a úspory tepla v oblasti základní školy v ul. Bratří Čapků, Příbram VII239. Dokumentaci zpracovala Projekční kancelář Karel Sladký, Příbram.
3.

Výše uvedené činnosti jsou zajišťovány na základě smíuv, uvedených v příloze tohoto dopisu.

S pozdravem

PhD

refe

ajetku

Přílohy
č.I — Smlouva o dílo se společností Centrum integrovaných služeb, spol s r.o. ze dne 23.4.2008
č.2 - Smlouva o dílo s p. MŠmejkalem ze dne 8.1 .2015

č.3 — Objednávka na sekání trávy ze dne 12.6.2014
č.4 - Smlouva o dílo se společností Centrum integrovaných služeb, spol s r.o. ze dne 24.5.2013
č.5 — Smlouva o dílo s p.Pajtajovou Ivanou - úklidový servis ze dne 24.4.2009

