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V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

MěÚ Příbram

 
Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 27.12.2021

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.1191/2021 Schválení programu včetně návrhu změn a
doplňků

R.usn.č.1192/2021 Žádost o schválení přijmutí finančních darů za rok
2021

MgA. Petr Bednář

R.usn.č.1193/2021 Žádost o udělení souhlasu s přijetím věcných darů Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.1194/2021 Žádost o převod neinvestičního příspěvku roku
2021 do investic

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.1195/2021 Žádost o udělení souhlasu s odpisem nedobytných
pohledávek

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.1196/2021 Změny rozpisu rozpočtu 2021 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1197/2021 Změny rozpisu rozpočtu na rok 2021 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1198/2021 Žádost Divadla A. Dvořáka o převod prostředků do
inv. fondu

Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1199/2021 Návrh programu 33. zasedání ZM dne 17.01.2022 Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.1200/2021 Zvýšení platů ředitelů příspěvkových organizací
města a vedoucích organizačních složek města

Mgr. Jan Konvalinka

R.usn.č.1201/2021 Směrnice o ochraně oznamovatelů Bc. Zuzana
Kučerová

R.usn.č.1202/2021 Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Sanace
stěn a dna štolové zděné kanalizační stoky, ul.
Pražská, Příbram – dílčí část 1 – vyloučení a nový
výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1203/2021 Dodatek č. 1 k SOD č. 835/MERK/2020 na
investiční akci „Stavební úpravy – Zateplení
řadových bytových domů č.p. 15,16,17,18 v
Příbrami I“

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.1204/2021 Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt
"Oprava pomníku padlých za 1. světové války"

Mgr. Markéta
HerynkováMgr.
Žaneta Vaverková

R.usn.č.1205/2021 Podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava střechy
na objektu báňského ředitelství v Příbrami“

Mgr. Markéta
HerynkováIng.
Markéta Pavlištová
Havlová

R.usn.č.1206/2021 Parkoviště Na Flusárně - projektová dokumentace Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1207/2021 Nařízení města č. 2/2021 o regulaci reklamy Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1208/2021 Projekt Trenéři ve škole_smlouva o dílo na II. pol.
školního roku 2021/2022

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1209/2021 Organizace provozu MŠ zřizovaných městem
Příbram v období červenec - srpen 2022

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1210/2021 Platový výměr ředitelky Mateřské školy, Příbram
VII, Bratří Čapků 278

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1211/2021 Kronika města Příbram - výtvarné zpracování Ing. Lea Enenkelová
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R.usn.č.1212/2021 1. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva
města Příbram č. 521/2021/ZM ze dne 18.1.2021
2. Směna pozemků v katastrálním území Březové
Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

 
Projednané informace na programu jednání dne: 27.12.2021

 
 Název Předkladatel

Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM,
určení ověřovatelů
Informace členů RM
Interpelace
Různé
Informace o výsledku výběrového řízení na záměr
prodeje osobního automobilu ŠKODA Fabia, RZ:
4S6 7043

Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová
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Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků

Usnesení číslo: R.usn.č.1191/2021 4
1) schvaluje
 upravený program dnešního jednání RM.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o schválení přijmutí finančních darů za rok 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.1192/2021 5
1) schvaluje
 přijmutí finančních darů v celkové hodnotě  98.000,00 Kč, které byly určené na

akci "Divadlo patří dětem".
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o udělení souhlasu s přijetím věcných darů

Usnesení číslo: R.usn.č.1193/2021 6
1) schvaluje
 přijetí věcných darů Centrem sociálních a zdravotních služeb města Příbram v

celkové hodnotě 42.592,70 Kč.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o převod neinvestičního příspěvku roku 2021 do investic

Usnesení číslo: R.usn.č.1194/2021 7
1) schvaluje
 snížení neinvestičního příspěvku Centra sociálních a zdravotních služeb města

Příbram roku 2021
o 150.000 Kč a navýšení investičního příspěvku roku 2021 o 150.000 Kč.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o udělení souhlasu s odpisem nedobytných pohledávek

Usnesení číslo: R.usn.č.1195/2021 8
1) schvaluje
 odpis nedobytných pohledávek Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram

ve výši 414 515,00 Kč dle důvodové zprávy.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Změny rozpisu rozpočtu 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.1196/2021 9
1) schvaluje
 RZ0294 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci kapitálových výdajů tj. snížení kapitoly 749

- MěRK o částku 600.000,00 Kč a navýšení kapitoly 721 - OIT ve stejné výši v souladu s usn. RM č. usn.
51/2021, bodu II. ze dne 25.01.2021.

 
2) schvaluje
 RZ0299 - úpravu rozpočtu města na rok 2021 dle usnesení RM ze dne 25.1.2021, usn. č. 51/2021, bodu

II., v rámci příjmů a výdajů  kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery) z důvodu přijetí kompenzačního
bonusu za období 01.02.-31.05.2021.

 
3) schvaluje
 RZ0311 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci běžných výdajů kapitoly  786 - OIRM  v

souladu s usnesením RM č. usn. 51/2021 bodu II. ze dne 25.1.2021.  
 
4) schvaluje
 RZ0312 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci běžných výdajů tj. snížení kapitoly 789 –

OSH o částku 376.028,00 Kč a navýšení kapitoly 717 - MP ve stejné výši  v souladu s usnesením RM
č. usn. 51/2021 bodu II. ze dne 25.1.2021.   

 
5) schvaluje
 RZ0303 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v souladu s usnesením RM č. usn. 51/2021

bodu II. ze dne 25.01.2021 na straně příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery) a běžných
výdajů  kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí dotace, ÚZ 13013, ve výši 991.929,02Kč na projekt
č.CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014692 s názvem "Chytrá Příbram II".

 
6) schvaluje
 RZ0315 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 dle usnesení RM ze dne 25.1.2021, R. usn. č.

51/2021, bodu II. v rámci běžných výdajů kapitoly 792 - FOVM.
 
7) schvaluje
 RZ0318 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 dle usnesení RM ze dne 25.1.2021, R. usn. č.

51/2021, bodu II. v rámci kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Změny rozpisu rozpočtu na rok 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.1197/2021 10
1) schvaluje
 RZ0309 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci příjmů

kapitoly 741 - OE (předpoklad dotací)  Kč a běžných výdajů kapitoly 788 -
ŠŠZ (neinvestiční transfery) z důvodu přijetí neinv. účelové dotace pro ZŠ,
Příbram-Březové Hory, Prokopská 337 na projekt "Šablony III",  č. projektu
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/002205 ve výši 831.928,00 Kč.
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2) schvaluje
 RZ0317 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v souladu s usn. RM č. 51/2021

bodu II. ze dne 25.1.2021 na straně běžných výdajů, tj. navýšení kapitoly 741 -
OE o částku 361.283,00 Kč a snížení kapitoly 780 - KJD (transfery předpoklad) ve
stejné výši z důvodu obdržení platebních výměrů  na odvod za porušení rozpočtové
kázně, projekt "Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického
řízení města".

 
3) schvaluje
 RZ0320 - změnu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v souladu s usnesením RM

č. 51/2021 bodu II. ze dne 25.1.2021 v rámci běžných výdajů, tj. navýšení výdajů
  kapitoly 741 - OE (finanční vypořádání) o částku 536.072,54 Kč a snížení výdajů
kapitoly 789 - OSH ve stejné výši z důvodu vrácení nevyčerpané části dotace v
rámci projektu "Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického
řízení města" (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010072).

 
4) schvaluje
 RZ0321 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v souladu s usn. RM č.

51/2021 bodu II. ze dne 25.1.2021 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE (transfery
předpoklad) a běžných výdajů, tj. snížení výdajů kapitoly 778 - DAD (transfery
- předpoklad), navýšení běžných výdajů a další úpravy rozpisu rozpočtu v
rámci  kapitoly 783 - OOA z důvodu přijetí účelové neinvestiční dotace z KÚ
Středočeského kraje  určené na pokrytí prvotních nákladů na akce a opatření
ke zmírnění následků v souvislosti s řešením krizové situace v celkové výši
270.000,00 Kč.

 
5) schvaluje
 RZ0322 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v souladu s usn. RM

51/2021 bodu II. ze dne 25.1.2021 v rámci kapitálových výdajů kapitoly 786 -
OIRM z důvodu přijetí dotace z MZe na projekt „Odkanalizování obce Lazec“, čj.
11537/2021-MZE-15131.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost Divadla A. Dvořáka o převod prostředků do inv. fondu

Usnesení číslo: R.usn.č.1198/2021 11
1) schvaluje
 převod části neinvestičního  příspěvku ve výši 3.500.000,00 Kč do investičního

fondu z důvodu nákupu nového mikrobusu.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Návrh programu 33. zasedání ZM dne 17.01.2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1199/2021 12
1) souhlasí
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 s návrhem programu 33. zasedání ZM dne 17.01.2022 s tím, že do programu budou
zahrnuty i další materiály určené na základě jednání RM dne 27.12.2021.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Zvýšení platů ředitelů příspěvkových organizací města a vedoucích
organizačních složek města

Usnesení číslo: R.usn.č.1200/2021 14
1) bere na vědomí
 zvýšení platů podle nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,  o

platových  poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě s účinností od 01.01.2022 pro:

1. ředitele/ředitelky příspěvkových organizací města, tj. Divadla A. Dvořáka Příbram - MgA. Petra
Bednáře, Technických služeb města Příbrami – Ing. Pavla Máchu, Centra sociálních a zdravotních
služeb města Příbram – Mgr. Tomáše Cipru, DiS., a pro paní Zdeňku Šmídovou, pověřenou řízením
příspěvkové organizace Knihovna Jana Drdy, dle přílohy č. 2, bod 1 tohoto materiálu,

2. vedoucí organizačních složek města, tj. Městská realitní kancelář – Ing. Pavlu Sýkorovou a Městské
kulturní centrum Příbram - Bc. Vlastimila Ševra, dle přílohy č. 2, bod 2 tohoto materiálu.

 
2) stanovuje
 1. s účinností od 01.01.2022 plat pro BcA. Jana Freiberga, ředitele příspěvkové organizace města

„Galerie Františka Drtikola Příbram“, a to s ohledem na zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády č.
420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě a v souvislosti se změnou osobního příplatku dle předloženého
návrhu dle přílohy č. 3 tohoto materiálu a  ve výši uvedené v příloze č. 2, bod 3 tohoto materiálu,

2. s účinností od 01.01.2022 plat pro Mgr. Jana Slabu, ředitele příspěvkové organizace města
"Sportovní zařízení města Příbram“, a to s ohledem na zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády č.
420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě a v souvislosti se změnou osobního příplatku dle předloženého
návrhu dle přílohy č. 2, bod 1 v upraveném znění.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Směrnice o ochraně oznamovatelů

Usnesení číslo: R.usn.č.1201/2021 15
1) schvaluje
 Směrnici č. 8/2021 o ochraně oznamovatelů.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Sanace stěn a dna štolové zděné
kanalizační stoky, ul. Pražská, Příbram – dílčí část 1 – vyloučení a nový výběr
dodavatele
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Usnesení číslo: R.usn.č.1202/2021 16
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Sanace stěn

a dna štolové zděné kanalizační stoky, ul. Pražská, Příbram“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané
ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v
důvodové zprávě.

 
2) rozhodla
 1) o vyloučení společnosti ARTENDR s.r.o., se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký Osek, IČO: 24190853

z výběrového řízení z důvodu odstoupení;

2) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku

Dílčí část 1 – společnosti REALSTAV MB spol. s r.o., se sídlem Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav,
IČO 47116901, za celkovou nabídkovou cenu 136 000,00 Kč bez DPH.

 
3) schvaluje
 1) závěry stálé hodnotící komise o novém posouzení a hodnocení nabídek;

2) uzavření smlouvy na dílčí část 1 zakázky „Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Sanace stěn
a dna štolové zděné kanalizační stoky, ul. Pražská, Příbram“ se společností REALSTAV MB spol. s r.o.,
se sídlem Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 47116901, za celkovou nabídkovou cenu
136 000,00 Kč bez DPH.

 
4) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o vyloučení dodavatele a přidělení veřejné zakázky

dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Dodatek č. 1 k SOD č. 835/MERK/2020 na investiční akci „Stavební úpravy –
Zateplení řadových bytových domů č.p. 15,16,17,18 v Příbrami I“

Usnesení číslo: R.usn.č.1203/2021 17
1) stahuje
 předložený materiál z dnešního jednání RM.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt "Oprava pomníku padlých za 1.
světové války"

Usnesení číslo: R.usn.č.1204/2021 18
1) schvaluje
 podání žádosti o dotaci do Programu 2022 pro poskytování dotací na obnovu památek z rozpočtu

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na projekt „Oprava pomníku
padlých za 1. světové války“.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava střechy na objektu báňského
ředitelství v Příbrami“

Usnesení číslo: R.usn.č.1205/2021 19
1) schvaluje
 podání žádosti o dotaci do Programu 2022 pro poskytování dotací na obnovu památek z rozpočtu

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na projekt „Oprava střechy na
objektu báňského ředitelství v Příbrami“ a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt v minimální výši
30,01 %.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Parkoviště Na Flusárně - projektová dokumentace

Usnesení číslo: R.usn.č.1206/2021 20
1) schvaluje
 1. provedení víceprací při zpracování stupně DUR+DSP na investiční akci

„Parkoviště Na Flusárně“ ve výši 95.000,00 Kč bez DPH způsobených důvody
specifikovanými v důvodové zprávě,

2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na investiční akci „Parkoviště Na
Flusárně“ se společností ADVISIA, s.r.o., se sídlem Pernerova 659/31a, 186
00 Praha (IČO: 24668613), kterým dojde k zapracování změn specifikovaných
v důvodové zprávě.

 
2) ukládá
 OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

dle bodu 1) tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor investic a rozvoje města
 
 2. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Nařízení města č. 2/2021 o regulaci reklamy

Usnesení číslo: R.usn.č.1207/2021 21
1) bere na vědomí
 znění Nařízení města č. 2/2021, kterým se stanoví zákaz šíření reklamy na veřejně

přístupných místech mimo provozovnu.
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2) schvaluje
 Nařízení města č. 2/2021, kterým se stanoví zákaz šíření reklamy na veřejně

přístupných místech mimo provozovnu, v upraveném znění.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Projekt Trenéři ve škole_smlouva o dílo na II. pol. školního roku 2021/2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1208/2021 22
1) schvaluje
 1) výběr subjektu Trenéři ve škole, z.s., Pod Marjánkou 1906/12, 169 00 Praha 6 – Břevnov, IČO:

22877606 jako dodavatele pro realizaci projektu „Trenéři ve škole“,

2) uzavření smlouvy se subjektem Trenéři ve škole, z.s., Pod Marjánkou 1906/12, 169 00 Praha 6 –
Břevnov, IČO: 22877606 na realizaci projektu „Trenéři ve škole“ za cenu 614.800,00 Kč.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Organizace provozu MŠ zřizovaných městem Příbram v období červenec -
srpen 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1209/2021 23
1) souhlasí
 s navrženou organizací provozu v mateřských školách zřizovaných městem Příbram v měsících

červenci a srpnu 2022.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Platový výměr ředitelky Mateřské školy, Příbram VII, Bratří Čapků 278

Usnesení číslo: R.usn.č.1210/2021 24
1) schvaluje
 platový výměr pro paní Helenu Adamcovou, ředitelku Mateřské školy, Příbram VII, Bratří Čapků 278

dle předloženého návrhu, s účinností od 01.01.2022.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Kronika města Příbram - výtvarné zpracování

Usnesení číslo: R.usn.č.1211/2021 25
1) schvaluje
 návrh Komise kulturní, letopisecké a památkové na výtvarné zpracování kroniky

města Příbram.
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2) ukládá
 OŠKS oslovit základní umělecké školy zřizované městem Příbram. 
 
 1. , Odbor školství, kultury a sportu
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
1. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 521/2021/ZM
ze dne 18.1.2021 2. Směna pozemků v katastrálním území Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.1212/2021 26
1) doporučuje
 ZM schválit revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram  č. usn. 521/2021/ZM ze dne 18.1.2021.
 
2) doporučuje
 ZM schválit směnu pozemků, vše v katastrálním území Březové Hory, a to části pozemku p. č. 320/6 o

výměře 132 m2 z celkové výměry 149 m2 (dle geometrického plánu se jedná o pozemek p. č. 320/6),
jiné části pozemku p. č. 320/6 o výměře 13 m2 z celkové výměry 149 m2 (dle geometrického plánu se
jedná o nově vzniklý pozemek p. č. st. 2467) a části pozemku p. č. 610 o výměře 1 m2 z celkové výměry
2939 m2 (dle geometrického plánu se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 610/2), které jsou ve vlastnictví
města Příbram za pozemek p. č. 328/2 o výměře 100 m2 (dle geometrického plánu se jedná o pozemek
p. č. 328/2) a část pozemku p. č. 330 o výměře 7 m2 z celkové výměry 153 m2 (dle geometrického plánu
se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 330/4), které jsou ve vlastnictví pana XXXXXXX XXXXXX, bytem
XXXXXXXXXXX XXX, XXX XXX XXXXXXX XXX, s tím, že:
- v době podpisu směnné smlouvy nebudou v katastru nemovitostí, u převáděných pozemků, evidována
zástavní práva smluvní,
- pan XXXXXX doplatí městu Příbram celkovou částku ve výši 55.517 Kč,
- obsahem směnné smlouvy bude upozornění na skutečnost, že v pozemcích p. č. 320/6, p. č. 330 a
p. č. 328/1 v k. ú. Březové Hory vede vodovodní řad a v pozemku p. č. 330 v k. ú. Březové Hory vede
kanalizační řad, oba řady jsou ve vlastnictví města Příbram. Nedílnou součástí smlouvy bude vyjádření
1. SčV, a.s. ze dne 9.12.2021 včetně zákresu vodovodního a kanalizačního řadu.

 
3) ukládá
 OVV zařadit tento název materiálu do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 17.1.2022.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
 
 
 

........................................

 
 
 

........................................
Mgr. Zorka Brožíková v.r.

Ověřuje
Mgr. Renáta Vesecká v.r.

Ověřuje
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........................................
Mgr. Jan Konvalinka v.r.

starosta
 
 
 

........................................
Iva Černohorská v.r.

Zapsal
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