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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: 04.10.2021

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0923/2021 Schválení programu včetně návrhu změn a
doplňků

R.usn.č.0924/2021 Žádost o schválení poskytnutí pracovního volna za
očkování proti Covid-19

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.0925/2021 Žádost o schválení uzavření smlouvy o společném
zadávání na zájezdový mikrobus zřizovatelem

MgA. Petr Bednář

R.usn.č.0926/2021 Rozpočtové změny města na rok 2021 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0927/2021 Platový postup ředitele Waldorfské školy Příbram -
MŠ, ZŠ a SŠ

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0928/2021 Waldorfská škola Příbram – souhlas zřizovatele s
přijetím účelově určeného finančního daru v rámci
projektu Obědy pro děti

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0929/2021 Žádost o dotaci na projekt „Individuální dotace na
dopravu pro žákovské týmy HC Příbram“

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0930/2021 Uzavření smlouvy o dodávce vody č. 83026508/1 Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0931/2021 Uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo č. 576/
OIRM/2020 Stavební práce na akci "Domovní
čistírny odpadních vod"

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0932/2021 Uzavření servisní smlouvy o kontrole provozu
domovní ČOV

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0933/2021 Investiční záměr – odbahnění a rekonstrukce
vodních nádrží – 2. etapa – výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0934/2021 Souvislé opravy Pod Struhami – výběr dodavatele Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0935/2021 Souvislé opravy Hornických učňů – výběr
dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0936/2021 Distribuce městského zpravodaje Kahan – výběr
dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0937/2021 Výroba a tisk městského zpravodaje Kahan –
výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0938/2021 DNS na opravy a údržbu budov v majetku města
Příbram – zařazení dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0939/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení přípojky vodovodu, přípojky splaškové
kanalizace, přípojky dešťové kanalizace, STL
plynovodní přípojky a přípojky slaboproudu –
pozemky p. č. 2324/8, p. č. 2381/1, p. č. 2381/4,
p. č. 2774/29, p. č. 2774/41 a p. č. 2381/5, vše v
k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0940/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN – pozemky p. č.
2382/2, p. č. 2371/3, p. č. 2381/1, p. č. 2369/3,
p. č. 2774/2, p. č. 2370/2 a p. č. 2371/2, vše v k.
ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0941/2021 Informace o výsledku výběrového řízení na prodej
pozemku p. č. 3823 v katastrálním území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková
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R.usn.č.0942/2021 Změny rozpočtu - rozpočtová opatření města na
rok 2021

Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0943/2021 Změny rozpisu rozpočtu na rok 2021 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0944/2021 Sanace stěn a dna štolové zděné kanalizační
stoky,ul.Pražská Příbram – uzavření smlouvy

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0945/2021 Souvislé opravy Alšovo náměstí – výběr
dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0946/2021 Souvislé opravy komunikace v ulici Poštovní –
výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0947/2021 Souvislé opravy komunikace na Sevastopolském
náměstí – výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0948/2021 Souvislé opravy komunikace v ulici Severní –
výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0949/2021 Oprava zídky – ul. S. K. Neumanna – výběr
dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

 
Projednané informace na programu jednání dne: 04.10.2021

 
 Název Předkladatel

Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM,
určení ověřovatelů
Informace členů RM
Interpelace
Různé
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Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků

Usnesení číslo: R.usn.č.0923/2021 4
1) schvaluje
 upravený program dnešního jednání RM.
 

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

 
Žádost o schválení poskytnutí pracovního volna za očkování proti Covid-19

Usnesení číslo: R.usn.č.0924/2021 5
 
na základě doporučení vlády České republiky
 
1) schvaluje
 poskytnutí pracovního volna zaměstnancům po očkování proti onemocnění

Covid-19
 

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

 
Žádost o schválení uzavření smlouvy o společném zadávání na zájezdový
mikrobus zřizovatelem

Usnesení číslo: R.usn.č.0925/2021 6
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o společném zadávání na zájezdový mikrobus zřizovatelem
 
2) schvaluje
 na zakázku "Zájezdový mikrobus" hodnotící komisi ve složení:

členové:

XXX XXXXX XXXXXX

XXX XXXX

XXXX XXXX XXXXXX

 

náhradníci:

XXXX XXXXX XXXXXXXXX

XXXX XXXX XXXXXXXXX
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Rozpočtové změny města na rok 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0926/2021 7
1) schvaluje
 RZ0170 - úpravu rozpisu rozpočtu města na straně výdajů, tj. snížení běžných

výdajů  kapitoly 741 - OE (rezerva) o částku 3.702.169,52, snížení běžných výdajů
kapitoly 777 - OŠKS o částku 233.901,18 a navýšení běžných výdajů kapitoly 781 -
SZM o částku 3.936.070,70 Kč z důvodu potřeby posílení neinvestičního příspěvku
  organizace Sportovní zařízení města Příbram.

 

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

 
Platový postup ředitele Waldorfské školy Příbram - MŠ, ZŠ a SŠ

Usnesení číslo: R.usn.č.0927/2021 8
1) bere na vědomí
 platový postup ředitele Waldorfské školy – mateřské školy, základní školy a střední školy do 6. platového

stupně 13. platové třídy stupnice platových tarifů s účinností od 01.11.2021.
 

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

 
Waldorfská škola Příbram – souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného
finančního daru v rámci projektu Obědy pro děti

Usnesení číslo: R.usn.č.0928/2021 9
1) souhlasí
 s tím, aby Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, základní škola a střední

škola, přijala účelově určený finanční dar ve výši 31.680,00 Kč od společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509
v rámci charitativního projektu „Obědy pro děti“ na období 05.10.2021 –
30.06.2022.

 

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

 
Žádost o dotaci na projekt „Individuální dotace na dopravu pro žákovské
týmy HC Příbram“

Usnesení číslo: R.usn.č.0929/2021 10
1) doporučuje
 ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 61.200,00 Kč pro subjekt Hokejový klub HC Příbram, z. s.,

Legionářů 378, 261 01 Příbram VII, IČO: 47072741, na projekt s názvem „Individuální dotace na
dopravu pro žákovské týmy HC Příbram“, a to z kapitoly 777-OŠKS prvek č. 3718 Individuální dotace,
za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či
založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá
zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,

a
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uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Hokejový klub HC Příbram, z. s., Legionářů 378, 261
01 Příbram VII, IČO: 47072741, o poskytnutí dotace ve výši 61.200,00 Kč na projekt „Individuální
dotace na dopravu pro žákovské týmy HC Příbram“, v souladu s Pravidly pro poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 schválenými ZM dne 22.06.2020,
Usn.č.394/2020/ZM.

 
2) ukládá
 OŠKS předložit tento materiál na jednání ZM dne 11.10.2021.
 
 1. , Odbor školství, kultury a sportu
 

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

 
Uzavření smlouvy o dodávce vody č. 83026508/1

Usnesení číslo: R.usn.č.0930/2021 11
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o dodávce vody č. 83026508/1 mezi odběratelem (město Příbram, Tyršova

108, Příbram I, PSČ 261 19, IČO 00243132) a provozovatelem vodohospodářských sítí města
(1. SčV, a. s., Ke Kablu 971, Praha 10, PSČ 100 00, IČO 47549793)

 
2) ukládá
 OIRM administrovat uzavření smlouvy o dodávce vody dle bodu I. tohoto

usnesení.
 
 1. , Odbor investic a rozvoje města
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka: )
 

 
Uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo č. 576/OIRM/2020 Stavební práce na
akci "Domovní čistírny odpadních vod"

Usnesení číslo: R.usn.č.0931/2021 12
1) schvaluje
 1. provedení stavebních prací, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr původního závazku ze smlouvy

o dílo a jsou nezbytné k dokončení akce „Domovní čistírny odpadních vod“ a rozsah méněprací,
vše podle Změnového listu č. 1 ze 17.08.2021 a které představují vícepráce ve výši 98.453,00 Kč
bez DPH (tj. 119.128,13 Kč s DPH) a méněpráce ve výši 443.671,11 Kč bez DPH ( 536.842,03 Kč
s DPH).

2. uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 576/OIRM/2020 na akci „Domovní čistírny odpadních
vod“ se společností Staler, spol. s r. o., kterým dojde ke změně díla podle rozpočtu ze 17.08.2021
a jímž se mění celková cena díla na částku 2.859.045,95 Kč bez DPH, tj. 3.459.445,60 Kč s DPH.

 
2) ukládá
 OIRM administrovat uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 576/OIRM/2020 podle

bodu I. tohoto usnesení.
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 1. , Odbor investic a rozvoje města
 

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

 
Uzavření servisní smlouvy o kontrole provozu domovní ČOV

Usnesení číslo: R.usn.č.0932/2021 13
1) schvaluje
 uzavření servisní smlouvy o kontrole provozu domovní ČOV, mezi vlastníkem (město Příbram, Tyršova

108, Příbram I, PSČ 261 19, IČO 00243132) a poskytovatelem (1. SčV, a. s., Ke Kablu 971, Praha 10,
PSČ 100 00, IČO 47549793)

 
2) ukládá
 OIRM administrovat uzavření servisní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor investic a rozvoje města
 

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

 
Investiční záměr – odbahnění a rekonstrukce vodních nádrží – 2. etapa –
výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0933/2021 14
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Investiční záměr – odbahnění a rekonstrukce vodních

nádrží – 2. etapa“ (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
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha, IČO 47116901, za
celkovou nabídkovou cenu 249 600,00 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Investiční záměr – odbahnění a rekonstrukce vodních nádrží – 2. etapa“
se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha, IČO
47116901, za celkovou nabídkovou cenu 249 600,00 Kč bez DPH.

 
4) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Rada města, 24. jednání, dne 04.10.2021 Strana 7/16



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

 
Souvislé opravy Pod Struhami – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0934/2021 15
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Souvislé opravy Pod Struhami“ (dále jen „veřejná zakázka“)

zadávané v dynamickém nákupním systému „DNS na výstavbu, opravy a údržbu pozemních
komunikací města Příbram“ s ev. č. VVZ: Z2020-021569, ve smyslu § 141 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.

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

SILNICE NEPOMUK s.r.o., se sídlem U Pošty 513, 335 01 Nepomuk, IČO: 26342812, za celkovou
nabídkovou cenu 727 000,- Kč bez DPH

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

2. uzavření smlouvy na zakázku „Souvislé opravy Pod Struhami“ se společností SILNICE NEPOMUK
s.r.o., se sídlem U Pošty 513, 335 01 Nepomuk, IČO: 26342812, za celkovou nabídkovou cenu
727 000,-  Kč bez DPH

 
4) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o 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: )
 

 
Souvislé opravy Hornických učňů – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0935/2021 16
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Souvislé opravy Hornických učňů“ (dále jen „veřejná zakázka“)

zadávané v dynamickém nákupním systému „DNS na výstavbu, opravy a údržbu pozemních
komunikací města Příbram“ s ev. č. VVZ: Z2020-021569, ve smyslu § 141 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.

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

SILNICE NEPOMUK s.r.o., se sídlem U Pošty 513, 355 01 Nepomuk, IČO: 26342712, za celkovou
nabídkovou cenu 487 000,- Kč bez DPH

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

2. uzavření smlouvy na zakázku „Souvislé opravy Hornických učňů“ se společností SILNICE
NEPOMUK s.r.o., se sídlem U Pošty 513, 355 01 Nepomuk, IČO: 26342712, za celkovou
nabídkovou cenu 487 000,- Kč bez DPH

 
4) ukládá
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 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto
usnesení.

 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Distribuce městského zpravodaje Kahan – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0936/2021 17
1) bere na vědomí
 informaci veřejné zakázce malého rozsahu „Distribuce městského zpravodaje Kahan“ (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
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti

SAMAB PRESS GROUP, a.s. se sídlem Cyrilská 357/14, 602 00 Brno, IČO: 255 24 291 s nabídkovou
cenou 487 200,- Kč bez DPH.

 
3) schvaluje
 závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek.
 
4) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o 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: )
 

 
Výroba a tisk městského zpravodaje Kahan – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0937/2021 18
1) bere na vědomí
 informaci veřejné zakázce malého rozsahu „Výroba a tisk městského zpravodaje Kahan“ (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
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti

SAMAB PRESS GROUP, a.s. se sídlem Cyrilská 357/14, 602 00 Brno, IČO: 255 24 291 s
nabídkovou cenou 1 300 800,- Kč bez DPH.

 
3) schvaluje
 závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek.
 
4) ukládá
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 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o 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: )
 

 
DNS na opravy a údržbu budov v majetku města Příbram – zařazení
dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0938/2021 19
1) rozhodla
 o zařazení společnosti EXAKT spol. s r. o., se sídlem Sedlice 74, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem,

IČO: 48949108 do dynamického nákupního systému.
 
2) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o zařazení dodavatele do dynamického

nákupního systému s názvem „DNS na opravy a údržbu budov v majetku města Příbram“ dle
bodu I. tohoto usnesení.

 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky vodovodu,
přípojky splaškové kanalizace, přípojky dešťové kanalizace, STL plynovodní
přípojky a přípojky slaboproudu – pozemky p. č. 2324/8, p. č. 2381/1, p. č.
2381/4, p. č. 2774/29, p. č. 2774/41 a p. č. 2381/5, vše v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0939/2021 20
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení přípojky vodovodu přes pozemky ve vlastnictví města Příbram, a to p. č.

2381/5 a p. č. 2381/4, oba v k. ú. Příbram, zřízení věcného břemene uložení přípojky splaškové kanalizace
přes pozemky ve vlastnictví města Příbram, a to p. č. 2381/1 a p. č. 2774/41, oba v k. ú. Příbram, zřízení
věcného břemene uložení přípojky dešťové kanalizace přes pozemky ve vlastnictví města Příbram, a
to p. č. 2381/4, p. č. 2381/1 a p. č. 2324/8, vše v k. ú. Příbram, zřízení věcného břemene uložení STL
plynovodní přípojky přes pozemky ve vlastnictví města Příbram, a to p. č. 2381/5, p. č. 2381/4 a p. č.
2381/1, vše v k. ú. Příbram a zřízení věcného břemene uložení přípojky slaboproudu přes pozemek ve
vlastnictví města Příbram p. č. 2774/29 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 2774/28 v k. ú. Příbram,
přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v
těchto smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době
vlastníkem pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje.

Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 2324/8 – ostatní pozemek
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2381/1 – komunikace II. tř.
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– uložení křížením komunikace za cenu 2.500 Kč/bm, uložení protlakem pod komunikací za cenu 200
Kč/bm

pozemek p. č. 2381/4   – komunikace IV. tř. (chodník)
– uložení v chodníku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2774/29 – ostatní pozemek
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2774/41 – ostatní pozemek
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2381/5   – komunikace IV. tř. (chodník)
– uložení v chodníku za cenu 100 Kč/bm

Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN –
pozemky p. č. 2382/2, p. č. 2371/3, p. č. 2381/1, p. č. 2369/3, p. č. 2774/2,
p. č. 2370/2 a p. č. 2371/2, vše v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0940/2021 21
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram, p.

č. 2382/2, p. č. 2371/3, p. č. 2381/1, p. č. 2369/3, p. č. 2774/2, p. č. 2370/2 a p. č. 2371/2, vše v k. ú.
Příbram, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.

Věcné břemeno bude oceněno dle „Zásad“, a to:
pozemek p. č. 2382/2 –  komunikace II. třídy, chodník, ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace za cenu 2.500 Kč/bm, uložení protlakem či podvrtem pod komunikací za
cenu 200 Kč/bm, uložení podélné do komunikace za cenu 500 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100
Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2371/3 –  účelová komunikace, chodník, ostatní pozemek
– uložení do účelové komunikace za cenu 100 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení
v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2381/1 –  komunikace II. třídy, chodník, ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace za cenu 2.500 Kč/bm, uložení protlakem či podvrtem pod komunikací za
cenu 200 Kč/bm, uložení podélné do komunikace za cenu 500 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100
Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2369/3 –  ostatní pozemek
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2774/2 –  komunikace II. třídy (chodník), ostatní pozemek
– uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

 
Rada města, 24. jednání, dne 04.10.2021 Strana 11/16



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

pozemek p. č. 2370/2 –  komunikace II. třídy (chodník), ostatní pozemek
– uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2371/2 –  účelová komunikace, chodník, ostatní pozemek
– uložení do účelové komunikace za cenu 100 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení
v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
 

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

 
Informace o výsledku výběrového řízení na prodej pozemku p. č. 3823 v
katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0941/2021 22
1) bere na vědomí
 informaci o výsledku výběrového řízení na prodej pozemku p. č. 3823 v katastrálním území Příbram,

obálkovou metodou, ve kterém nebyla podána žádná nabídka.
 
 Schválen (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)

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

 
Změny rozpočtu - rozpočtová opatření města na rok 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0942/2021 23
1) schvaluje
 RZ0176 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2021, tj. navýšení

příjmů kapitoly  741 - OE ve výši 32.731,65 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly
741 - OE ve stejné výši z důvodu vratky nespotřebované dotace z Waldorfské
školy v rámci projektu "Obědy do škol ve Středočeském kraji III", č. projektu
CZ.30.X.0/0.0/0.0/20_010/0000054.

 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu na rok 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0943/2021 24
1) schvaluje
 RZ0171 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021, tj. snížení běžných vydajů

kapitoly 741 - OE (rezerva) o částku 3.600.000,00 Kč a navýšení běžných výdajů
kapitoly 789 - OSH ve stejné výši z důvodu navýšení prostředků na dotaci MHD.

 
2) schvaluje
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 RZ0175 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021  kapitoly 741 - OE o
částku 758.840 Kč a  kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí neinv.
účelové dotace pro organizaci Waldorfská škola -  MŠ, ZŠ a SŠ, č. projektu
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022268.

 

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

 
Sanace stěn a dna štolové zděné kanalizační stoky,ul.Pražská Příbram –
uzavření smlouvy

Usnesení číslo: R.usn.č.0944/2021 25
1) schvaluje
 uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Sanace stěn a dna štolové zděné

kanalizační stoky,ul.Pražská Příbram“ s vybraným dodavatelem 1.SčV, a.s. se sídlem Ke Kablu
971, 100 00 Praha 10, IČO: 475 497 93 za nabídkovou cenu 56.470 Kč bez DPH za jeden běžný
metr

 
2) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení zakázky dle bodu 1. tohoto

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Souvislé opravy Alšovo náměstí – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0945/2021 26
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Souvislé opravy Alšovo náměstí“ (dále jen „veřejná zakázka“)

zadávané v dynamickém nákupním systému „DNS na výstavbu, opravy a údržbu pozemních
komunikací města Příbram“ s ev. č. VVZ: Z2020-021569, ve smyslu § 141 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.

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

STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, za celkovou
nabídkovou cenu 1 285 368,92 Kč bez DPH

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

2. uzavření smlouvy na zakázku „Souvislé opravy Alšovo náměstí“ se společností SILNICE STRABAG
a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, za celkovou nabídkovou
cenu 1 285 368,92

 
4) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu 2. a 3. tohoto

usnesení.
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 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Souvislé opravy komunikace v ulici Poštovní – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0946/2021 27
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Souvislé opravy komunikace v ulici Poštovní“ (dále jen „veřejná

zakázka“) zadávané v dynamickém nákupním systému „DNS na výstavbu, opravy a údržbu pozemních
komunikací města Příbram“ s ev. č. VVZ: Z2020-021569, ve smyslu § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.

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

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice,
IČO 40233308, za celkovou nabídkovou cenu 1 320 441,00 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Souvislé opravy komunikace v ulici Poštovní“ se společností
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice,
IČO 40233308, za celkovou nabídkovou cenu 1 320 441,00 bez DPH.

 
4) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o 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: )
 

 
Souvislé opravy komunikace na Sevastopolském náměstí – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0947/2021 28
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Souvislé opravy komunikace na Sevastopolském náměstí“ (dále jen

„veřejná zakázka“) zadávané v dynamickém nákupním systému „DNS na výstavbu, opravy a údržbu
pozemních komunikací města Příbram“ s ev. č. VVZ: Z2020-021569, ve smyslu § 141 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.

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

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice,
IČO 40233308, za celkovou nabídkovou cenu 544 967,00 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Souvislé opravy komunikace na Sevastopolském náměstí“ se
společností Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Křižíkova 2393, 415
01 Teplice, IČO 40233308, za celkovou nabídkovou cenu 544 967,00 Kč bez DPH.

 
4) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o 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: )
 

 
Souvislé opravy komunikace v ulici Severní – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0948/2021 29
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Souvislé opravy komunikace v ulici Severní“ (dále jen „veřejná

zakázka“) zadávané v dynamickém nákupním systému „DNS na výstavbu, opravy a údržbu pozemních
komunikací města Příbram“ s ev. č. VVZ: Z2020-021569, ve smyslu § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.

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

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice,
IČO 40233308, za celkovou nabídkovou cenu 1 570 342,00 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Souvislé opravy komunikace v ulici Severní“ se společností
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice,
IČO 40233308, za celkovou nabídkovou cenu 1 570 342,00 Kč bez DPH.

 
4) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o 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: )
 

 
Oprava zídky – ul. S. K. Neumanna – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0949/2021 30
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Oprava zídky – ul. S. K. Neumanna“ (dále jen „veřejná zakázka“)

zadávané v dynamickém nákupním systému „DNS na opravy a údržbu budov v majetku města Příbram“
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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

s ev. č. VVZ: Z2021-006671, ve smyslu § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.

 
2) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění dílčí veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti ANDAF-

TIER s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, IČO 02330407, za celkovou nabídkovou cenu 455 000,00 Kč
bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Oprava zídky – ul. S. K. Neumanna“ se společností ANDAF-TIER s.r.o.,
se sídlem Primátorská 296/38, IČO 02330407, za celkovou nabídkovou cenu 455 000,00 Kč bez DPH.

 
4) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o 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: )
 

 
 
 
 

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

 
 
 

........................................
Ing. Petr Rotter v.r.

Ověřuje
Mgr. Renáta Vesecká v.r.

Ověřuje
 
 
 

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

starosta
 
 
 

........................................
Pavlina Hofmanová v.r.

Zapsal
 
 
 

........................................
Věra Kubínová v.r.

Zapsal
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