
  
 
 
 
 

M Ě Ú   P Ř Í B R A M
 
 
 
 
 
 

USNESENÍ
 

Rada města 6. jednání datum konání: 21.02.2022

 
čís. R.usn.č.0149/2022 - R.usn.č.0201/2022
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a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

MěÚ Příbram

 
Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 21.02.2022

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0149/2022 Schválení programu včetně návrhu změn a
doplňků

R.usn.č.0150/2022 Pronájem bytu č. 11 v Příbrami IV/5 Ing. Pavla Sýkorová
R.usn.č.0151/2022 Dodatek č. 1 k SOD č. 835/MERK/2020 na

stavební akci "Stavební úpravy-zateplení řadových
domů č.p. 15, 16, 17 a 18 v Příbrami I"

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.0152/2022 Návrh programu 35. zasedání ZM dne 14.03.2022 Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0153/2022 Strategie rozvoje úřadu Ing. Jaroslava
Poláková

R.usn.č.0154/2022 Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0155/2022 Schválení strategického plánu rozvoje města
Příbram 2022 - 2030

Mgr. Markéta
Herynková

R.usn.č.0156/2022 Dotace 2022 - Životní prostředí Ing. Petr Walenka
R.usn.č.0157/2022 Žádost Hasičského záchranného sboru

Středočeského kraje o poskytnutí finančního
příspěvku

Ing. Marika Vašková

R.usn.č.0158/2022 Stav požární ochrany ve městě Příbram za 2.
pololetí 2021

Ing. Marika Vašková

R.usn.č.0159/2022 2021 recyklát – 2 etapa - Dodatek č. 1 k SoD Mgr. Ondřej Klečka
R.usn.č.0160/2022 Informace o indexaci ceny dopravního výkonu v

MHD Příbram v roce 2022
Mgr. Ondřej Klečka

R.usn.č.0161/2022 Výkon činnosti koordinátora BOZP (2) –
Rekonstrukce ul. Na Leštině, Příbram - I. etapa –
výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0162/2022 Udělení souhlasu města Příbram se změnou trasy
přeložky kanalizační stoky

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0163/2022 Křižovatka u Q klubu - studie Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0164/2022 Parkoviště Na Flusárně – postoupení práv a
povinností stavebníka

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0165/2022 Areál bývalé 8.ZŠ – navýšení rezervovaného
příkonu el. energie

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0166/2022 Domov seniorů, ul. Žežická – Dodatek č. 2 k SoD Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0167/2022 Návrh na přidělení bytu v DPS PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.0168/2022 Přidělení sociálního bytu PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.0169/2022 Výjimka ze Směrnice č. 5/2021/MěÚ – přidělení

bytu v DPS právnické osobě
PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0170/2022 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve
správním obvodu ORP Příbram na období 2022 –
2024

PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0171/2022 Dotace 2022 - oblast zdravotnictví PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.0172/2022 Dotace 2022 - sociální oblast PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.0173/2022 Dotace Kulturní aktivity 2022 Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0174/2022 Dotace Památky místního významu 2022 Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0175/2022 Dotace Zahraniční a meziobecní spolupráce 2022 Ing. Lea Enenkelová
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R.usn.č.0176/2022 Dotace Podpora vrcholového sportu 2022 Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0177/2022 Dotace Rozvoj a opravy sportovišť 2022 Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0178/2022 Dotace Jednorázové sportovní akce 2022 Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0179/2022 Dotace Reprezentant ČR 2022 Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0180/2022 Dotace Činnost sportovních organizací 2022 Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0181/2022 Žádost ředitelky Mateřské školy, Příbram VIII,

Školní 131 o souhlas zřizovatele s přijetím daru
Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0182/2022 Žádost o ID – Sportovní tenisové soustředění
Španělsko

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0183/2022 Dotace 2022 Výchova a vzdělávání Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0184/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího

uložení vodovodního řadu, řadu splaškové
kanalizace, přípojek splaškové kanalizace a
přípojek vodovodu a umístění 5 ks kanalizačních
šachtic – pozemky p. č. 29/4, p. č. 41/15 a p. č.
41/16, vše v k. ú. Orlov

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0185/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení vodovodní přípojky – pozemky p. č. 235/1
a p. č. 235/5, oba v k. ú. Kozičín

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0186/2022 Žádost Osadního výboru Žežice o krátkodobou
výpůjčku nebytových prostor v objektu Žežice č.
p. 7

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0187/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení optické telekomunikační sítě a umístění
rozvaděčů - pozemky p. č. 444/20, p. č. 467/20,
p. č. 467/4, p. č. 467/6, p. č. 2333/152 a p. č.
467/35, vše v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0188/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení vodovodního řadu, sběrače splaškové
kanalizace, vodovodních přípojek, přípojek
splaškové kanalizace, vnějšího domovního
vodovodu, vnější domovní splaškové kanalizace,
vodoměrné šachty a revizních kanalizačních šachet
– pozemky p. č. 4868 a p. č. 987, oba v k. ú.
Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0189/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN, zemnícího pásku
a umístění 1 ks plastového pilíře – pozemky p. č.
969 a p. č. 988/5, oba v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0190/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení optické telekomunikační sítě a umístění
rozvaděčů - pozemky v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0191/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN – pozemky p. č.
3613/40, p. č. 4827/8 a p. č. 4828/8, vše v k. ú.
Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0192/2022 Žádost Osadního výboru Žežice o rozšíření
předmětu výpůjčky o prostor v části stavby bez
čp./če, garáž, která je součástí pozemku p. č. 17 v
k. ú. Žežice

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0193/2022 1. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva
města Příbram ze dne 12.12.2016, č. usn.
606/2016/ZM 2. Žádost o prodej části pozemku

Mgr. Žaneta
Vaverková
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p. č. 3167/11 o výměře cca 469 m2 a části
pozemku p. č. 3167/25 o výměře cca 88 m2, oba
v katastrálním území Příbram

R.usn.č.0194/2022 1. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva
města Příbram ze dne 12.12.2016, č. usn.
606/2016/ZM 2. Žádost o prodej části pozemku
p. č. 3167/11 o výměře cca 469 m2 a části
pozemku p. č. 3167/25 o výměře cca 88 m2, oba
v katastrálním území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0195/2022 Záměr zakázky – „Celková rekonstrukce a
modernizace Aquaparku Příbram“

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0196/2022 Žádost o sepsání souhlasného prohlášení o
vlastnickém právu k části pozemku p. č. 3187 v k.
ú. Příbram nebo o prodej části nemovité věci

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0197/2022 Žádost o sepsání souhlasného prohlášení o
vlastnickém právu k části pozemku p. č. 3187 v k.
ú. Příbram nebo o prodej části nemovité věci

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0198/2022 Oprava opěrné stěny – hřiště Spartak – výběr
dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0199/2022 Rekonstrukce WC - Obora – výběr dodavatele Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0200/2022 DNS na opravy a údržbu budov v majetku města
Příbram – nezařazení dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0201/2022 Žádost o sepsání souhlasného prohlášení o
vlastnickém právu k části pozemku p. č. 3187 v k.
ú. Příbram nebo o prodej části nemovité věci

 
Projednané informace na programu jednání dne: 21.02.2022

 
 Název Předkladatel

Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM,
určení ověřovatelů
Informace členů Rady
Úhrada za bezesmluvní užívání pozemků p. č.
2333/131 a p. č. 3183/16, oba v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

Interpelace
Různé

 
 
 

Materiály zamítnuty na programu jednání dne: 21.02.2022
 

Číslo Název Předkladatel

Dodatek č. 1 k SOD č. 835/MERK/2020 na
stavební akci "Stavební úpravy-zateplení řadových
domů č.p. 15, 16, 17 a 18 v Příbrami I"

Ing. Pavla Sýkorová
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Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků

Usnesení číslo: R.usn.č.0149/2022 4
1) schvaluje
 upravený program dnešního jednání RM.
 

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

 
Pronájem bytu č. 11 v Příbrami IV/5

Usnesení číslo: R.usn.č.0150/2022 5
1) schvaluje
 pronájem bytu č. 11 v Příbrami IV, ul. Čs.armády  čp. 5 pro:

paní XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXX X X XXXXXXXX XX, na dobu

určitou 2 let, za cenu cenu 115 Kč/m2/měsíc.

 
 

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

 
Dodatek č. 1 k SOD č. 835/MERK/2020 na stavební akci "Stavební úpravy-
zateplení řadových domů č.p. 15, 16, 17 a 18 v Příbrami I"

Usnesení číslo: R.usn.č.0151/2022 7
1) schvaluje
 provedení dodatečně navržených změn oproti projektové dokumentaci na investiční

akci „Stavební úpravy – Zateplení řadových bytových domů č.p. 15,16,17,18 v
Příbrami I“ dle Změnového litu č. 1 ze dne 13.12.2021 zhotovitele (EUbuilding
a.s., se sídlem Pištín 91, 373 46 Pištín, IČO 24179876), které představují rozdíl u
některých prováděných prací a jejich cen při realizaci díla. Změny budou provedeny
nejdéle do 6 měsíců od účinnosti dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 835/
MERK/2020.
Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo č.835/MERK/2020 (10.855.258,- Kč bez DPH)
bude navýšena o 146.795,36 Kč bez DPH. Nová cena díla činí 11.002.053,36 Kč
bez DPH.

 
2) ukládá
 MěRK ve spolupráci s OPVZ zadministrovat uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 835/MERK/2020 ze dne 25.11.2020 (usn. RM č. 923/2020 ze dne 9.11.2020)
podle bodu I. tohoto usnesení, a to bez podmínky odstranění ponechaného
botníku(skříňky) na balkoně u bytu č. 2, čp. 17, Příbram I včetně všech souvisejících
prací na úpravě balkonu a dále bez podmínky opakování odtokových zkoušek u
všech balkonů/lodžií u bytů v čp. 15-18, Příbram I, vyjma odtokové zkoušky u
balkonu k bytu č. 2, čp.17, Příbram I, kde zkouška dosud nebyla zhotovitelem
provedena. Odtoková zkouška u předmětného balkonu bude provedena na náklady
zhotovitele a musí být provedena nejpozději do konce března 2022. Pokud klimatické
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podmínky neumožní realizovat podmínku provedení odtokové zkoušky, řádně a včas,
v určeném termínu, pak o skutečnosti bude proveden zápis ve stavebním deníku a
termín pro splnění podmínky bude prodloužen dle dohody smluvních stran nejdéle
o 1 měsíc s tím, že nová cena díla (do její plné výše -11.002.053,36 Kč bez DPH)
bude zhotoviteli uhrazena po řádném a úplném provedení prací.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: zdržela se Mgr.
Vesecká)

 

 
Návrh programu 35. zasedání ZM dne 14.03.2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0152/2022 8
1) souhlasí
 s návrhem programu 35. zasedání ZM dne 14.03.2022 s tím, že do programu

budou zahrnuty i další materiály určené na základě jednání RM dne 21.02.2022.
 

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

 
Strategie rozvoje úřadu

Usnesení číslo: R.usn.č.0153/2022 9
1) schvaluje
 Strategii rozvoje úřadu a komunikační strategii úřadu.
 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0154/2022 10
1) schvaluje
 RZ0001 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením RM

  ze dne 24.1.2022 usn. č. 0068/2022 bodu 2) , v rámci příjmů kapitoly 741 -
OE (neinvestiční transfery) a v rámci běžných výdajů kapitoly 780 - KJD (transfery
neinvestiční) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 00603) určené na
  "Zabezpečení regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji pro rok 2022"
dle smlouvy číslo S-0004/KUL/2022 ve výši 509.750,00 Kč.

 

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

 
Schválení strategického plánu rozvoje města Příbram 2022 - 2030

Usnesení číslo: R.usn.č.0155/2022 11
1) doporučuje
 zastupitelstvu města schválit Strategický plán rozvoje města Příbram 2022 - 2030.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Dotace 2022 - Životní prostředí

Usnesení číslo: R.usn.č.0156/2022 12
1) doporučuje
 ZM schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci "Programu

pro poskytování dotací - Životní prostředí 2022" formou účelové dotace dle
předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za
splnění podmínek daných Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí č. 1/2020 schválených ZM dne 22.06.2020 Usn.č.394/2020/ZM a tímto
dotačním programem.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram

dne 14.03.2022.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 
Žádost Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje o poskytnutí
finančního příspěvku

Usnesení číslo: R.usn.č.0157/2022 13
1) doporučuje
 ZM poskytnutí finančního příspěvku ve výši 200.000,00 Kč žadateli - Hasičskému záchrannému sboru

Středočeského kraje, se sídlem Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno, IČO 70885371, s určením pro
územní odbor HZS Příbram, na spolufinancování investičního záměru zvýšení akceschopnosti stanice
HZS Příbram pro rok 2022.

 

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

 
Stav požární ochrany ve městě Příbram za 2. pololetí 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0158/2022 14
1) doporučuje
 ZM schválit Stav požární ochrany ve městě Příbram za 2.pololetí 2021.
 

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

 
2021 recyklát – 2 etapa - Dodatek č. 1 k SoD
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Usnesení číslo: R.usn.č.0159/2022 15
1) schvaluje
 Změnu závazku podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)  na investiční akci
„2021 recyklát – 2 etapa“ podle Změnových listů 1 až 4, které představují
vícepráce ve výši 842 241,25 Kč bez DPH (tj. 1 019 111,91  Kč s DPH)

 
2) schvaluje
 Uzavření  dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 963/OSH/2021 na investiční

akci „2021 recyklát – 2 etapa“ se společností Silnice Nepomuk s.r.o., U
Pošty 513, 335 01 Nepomuk, IČO:26342812, kterým dojde ke změně díla
podle změnových listů č. 1 až 4 a jímž se mění celková hodnota díla na
částku 2 977 408,80 Kč bez DPH (tj.  3 602 664.65 s DPH)

 
3) ukládá
 OSH administrovat uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 963/

OSH/2021 podle bodu I. a II. tohoto usnesení
 

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

 
Informace o indexaci ceny dopravního výkonu v MHD Příbram v roce 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0160/2022 16
1) bere na vědomí
 předložené informace o indexaci ceny dopravního výkonu v MHD Příbram v roce

2022, vyplývající z podmínek Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
veřejnou linkovou dopravou podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách
v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, uzavřené dne 14.03.2019 mezi
dopravcem, společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01
Králův Dvůr, IČO 25620886, a městem Příbram.

 

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

 
Výkon činnosti koordinátora BOZP (2) – Rekonstrukce ul. Na Leštině, Příbram
- I. etapa – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0161/2022 17
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výkon činnosti koordinátora BOZP (2) – Rekonstrukce ul.

Na Leštině, Příbram - I. 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 49 999,00 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Výkon činnosti koordinátora BOZP (2) – Rekonstrukce ul. Na Leštině,
Příbram - I. etapa“ se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150
00 Praha, IČO 47116901, za celkovou nabídkovou cenu 49 999,00 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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Udělení souhlasu města Příbram se změnou trasy přeložky kanalizační stoky

Usnesení číslo: R.usn.č.0162/2022 18
1) schvaluje
 udělení souhlasu města Příbram (jako vlastníka inženýrských sítí, dále jen "IS") a vlastníka pozemku

parc. č. 3201 v k. ú. Příbram se změnou trasy přeložky kanalizační stoky umístěné na pozemcích parc.
č. 119/1, 120, 121/1, 122 a parc. č. 3201 v k. ú. Příbram dle předložené projektové dokumentace.

 

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

 
Křižovatka u Q klubu - studie

Usnesení číslo: R.usn.č.0163/2022 19
1) bere na vědomí
 Vyhotovení studie na úpravu křižovatky u Q klubu společností PSDS s.r.o.
 
2) ukládá
 OIRM pokračovat v dalších stupních projektové dokumentace dle uzavřené

smlouvy o dílo.
 

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

 
Parkoviště Na Flusárně – postoupení práv a povinností stavebníka

Usnesení číslo: R.usn.č.0164/2022 20
1) schvaluje
 uzavřít smlouvu o postoupení práv a povinností z rozhodnutí o povolení stavby

parkoviště Na Flusárně s ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly,
405 02 Děčín, která bude řešit převedení práv a povinností týkající se přeložek
vedení NN a VN.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Areál bývalé 8.ZŠ – navýšení rezervovaného příkonu el. energie

Usnesení číslo: R.usn.č.0165/2022 21
1) schvaluje
 uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční

soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, která
bude řešit navýšení rezervovaného příkonu el. energie s jištěním 3 x 160 A,
přičemž podíl města Příbram na nákladech spojených s připojením bude činit
37.800,00 Kč.

 
2) ukládá
 OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření smlouvy o připojení dle bodu I.

tohoto usnesení.
 

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

 
Domov seniorů, ul. Žežická – Dodatek č. 2 k SoD

Usnesení číslo: R.usn.č.0166/2022 22
1) schvaluje
 1. změnu závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), který představuje
méněpráce 140 285,91 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 664 251,44 Kč bez
DPH (dle změnového listu č. 5)

2. změnu závazku podle ust. § 222 odst. 5 zákona, který představuje
méněpráce 911 371,99 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 1 765 467 Kč bez DPH
(dle změnového listu č. 6)

3. změnu závazku podle ust. § 222 odst. 6 zákona, který představuje
méněpráce 0 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 376 182,53 Kč bez DPH (dle
změnového listu č. 7)

4. Prodloužení termínu dokončení díla o 1 měsíc z důvodu navýšení rozsahu prací
oproti projektové dokumentaci a soupisu prací.

5. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 212/OIRM/2021 ze dne
12.03.2021 na akci „Domov seniorů, ul. Žežická – Příbram VII“ se společností
INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 –
Nové město, IČO: 62957678, kterým dojde ke změně díla podle změnových
listů č. 5 – 7,  jímž se mění celková cena díla na částku 32 773 086,16 Kč bez
DPH a prodlužuje termín dokončení díla o 1 měsíc.

 
2) ukládá
 OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě

o dílo č. 212/2021 ze dne 12.03.2021, dle bodu I. tohoto usnesení.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Návrh na přidělení bytu v DPS

Usnesení číslo: R.usn.č.0167/2022 23
1) schvaluje
 1) přidělení bytu č. 31 v DPS Příbrami I, Hradební 69 pro paní XXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ
„Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.

2) přidělení bytu č. 58 v DPS Příbrami I, Hradební 69 pro pana XXXXXX XXXXXXX
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ
„Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.

3) přidělení bytu č. 39 v DPS Příbrami III, Průběžná 143 pro pana XXXX XXXXXXXX
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ
„Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.

 

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

 
Přidělení sociálního bytu

Usnesení číslo: R.usn.č.0168/2022 24
1) schvaluje
 přidělení sociálního bytu č. 5, Příbram IV, Čs. armády 5, pro XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXX X podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro
pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.

 

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

 
Výjimka ze Směrnice č. 5/2021/MěÚ – přidělení bytu v DPS právnické osobě

Usnesení číslo: R.usn.č.0169/2022 25
1) schvaluje
 přidělení bytu č. 59 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro organizaci Alka, o.p.s., IČO:

27240185, se sídlem Podbrdská 269, 261 01 Příbram V, jako výjimku ze Směrnice
č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.

 

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

 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram
na období 2022 – 2024

Usnesení číslo: R.usn.č.0170/2022 26
1) doporučuje
 ZM schválit strategický dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP

Příbram na období 2022 - 2024.
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2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu zasedání ZM dne 14.03.2022.
 

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

 
Dotace 2022 - oblast zdravotnictví

Usnesení číslo: R.usn.č.0171/2022 27
1) doporučuje
 ZM schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací

pro rok 2022 – oblast zdravotnictví“ schváleného ZM dne 13.09.2021 (Usn.č. 652/2021/ZM)  formou
účelové dotace dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za splnění
podmínky daných Pravidly pro poskytování dotací a návratných finačních výpomocí č. 1/2020 schválených
Zastupitelstvem města Příbram dne 22.06.2020 (Usn.č. 394/2020/ZM) a tímto dotačním programem.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu zasedání ZM dne 14.03.2022.
 

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

 
Dotace 2022 - sociální oblast

Usnesení číslo: R.usn.č.0172/2022 28
1) doporučuje
 ZM schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací

pro rok 2022 – sociální oblast“ schváleného ZM dne 13.09.2021 (Usn.č. 651/2021/ZM)  formou
účelové dotace dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za
splnění podmínky daných Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí č. 1/2020
schválených Zastupitelstvem města Příbram dne 22.06.2020 (Usn.č. 394/2020/ZM) a tímto dotačním
programem.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu zasedání ZM dne 14.03.2022.
 

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

 
Dotace Kulturní aktivity 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0173/2022 29
1) doporučuje
 ZM schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Dotačního programu Kulturní aktivity

2022“ formou účelové dotace dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotací za splnění podmínek daných Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí č.
1/2020 schválených ZM dne 22.06.2020 Usn.č. 394/2020/ZM a tímto dotačním programem.

 
2) ukládá
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 OVV zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 14.03.2022.
 

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

 
Dotace Památky místního významu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0174/2022 30
1) doporučuje
 ZM schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Dotačního programu Památky místního

významu 2022“ formou účelové dotace dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotací za splnění podmínek daných Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí č. 1/2020 schválených ZM dne 22.06.2020 Usn.č. 394/2020/ZM a tímto dotačním programem.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 14.03.2022.
 

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

 
Dotace Zahraniční a meziobecní spolupráce 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0175/2022 31
1) doporučuje
 ZM schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Dotačního programu Zahraniční

a meziobecní spolupráce 2022“ formou účelové dotace dle předloženého návrhu a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za splnění podmínek daných Pravidly pro poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí č. 1/2020 schválených ZM dne 22.06.2020 Usn.č. 394/2020/ZM a tímto
dotačním programem.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 14.03.2022.
 

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

 
Dotace Podpora vrcholového sportu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0176/2022 32
1) doporučuje
 ZM schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „„Dotačního programu Podpora

vrcholového sportu 2022“ formou účelové dotace dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotací za splnění podmínek daných Pravidly pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí č. 1/2020 schválených ZM dne 22.06.2020 Usn.č. 394/2020/ZM a tímto dotačním
programem

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 14.03.2022.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Dotace Rozvoj a opravy sportovišť 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0177/2022 33
1) doporučuje
 ZM schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „„Dotačního programu Rozvoj a opravy

sportovišť 2022“ formou účelové dotace dle upraveného návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotací za splnění podmínek daných Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí č. 1/2020 schválených ZM dne 22.06.2020 Usn.č. 394/2020/ZM a tímto dotačním programem.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 14.03.2022.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 0, Poznámka: Proti hlasoval Ing.
Rotter)

 

 
Dotace Jednorázové sportovní akce 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0178/2022 34
1) doporučuje
 ZM schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „„Dotačního programu Jednorázové

sportovní akce 2022“ formou účelové dotace dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotací za splnění podmínek daných Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí č. 1/2020 schválených ZM dne 22.06.2020 Usn.č. 394/2020/ZM a tímto dotačním programem.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 14.03.2022.
 

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

 
Dotace Reprezentant ČR 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0179/2022 35
1) doporučuje
 ZM schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „„Dotačního programu Reprezentant ČR

2022“ formou účelové dotace dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotací za splnění podmínek daných Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí č.
1/2020 schválených ZM dne 22.06.2020 Usn.č. 394/2020/ZM a tímto dotačním programem.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 14.03.2022.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Dotace Činnost sportovních organizací 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0180/2022 36
1) doporučuje
 ZM schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Dotačního programu Činnost sportovních

organizací 2022“ formou účelové dotace dle tabulky výpočtu a uzavření veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotací za splnění podmínek daných Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí č. 1/2020 schválených ZM dne 22.06.2020 Usn.č. 394/2020/ZM a tímto dotačním programem.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 14.03.2022.
 

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

 
Žádost ředitelky Mateřské školy, Příbram VIII, Školní 131 o souhlas
zřizovatele s přijetím daru

Usnesení číslo: R.usn.č.0181/2022 37
1) souhlasí
 s tím, aby Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131 přijala hmotný dar (věž se skluzavkou z akátového

dřeva) v celkové výši 60.863,00 Kč od Spolku rodičů při MŠ, Příbram VIII, Školní 131, který bude sloužit
pro potřeby dětí mateřské školy.

 

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

 
Žádost o ID – Sportovní tenisové soustředění Španělsko

Usnesení číslo: R.usn.č.0182/2022 38
1) schvaluje
 1. poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XXXX

XXX XX XXXXXXX, na projekt s názvem „Sportovní tenisové soustředění Španělsko Marbella“,
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,

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XXXX XXX XX
XXXXXXX, o poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč na projekt s názvem „Sportovní tenisové
soustředění Španělsko Marbella“, 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.

 

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

 
Dotace 2022 Výchova a vzdělávání
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MěÚ Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0183/2022 39
1) doporučuje
 ZM schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok

2022 – Výchova a vzdělávání“ formou účelové dotace dle upraveného návrhu a uzavření veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotací za splnění podmínek daných Pravidly pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí č. 1/2020 schválených ZM dne 22.06.2020 Usn.č. 394/2020/ZM a tímto dotačním
programem.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu ZM 14.03.2022.
 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodního řadu, řadu
splaškové kanalizace, přípojek splaškové kanalizace a přípojek vodovodu a
umístění 5 ks kanalizačních šachtic – pozemky p. č. 29/4, p. č. 41/15 a p. č.
41/16, vše v k. ú. Orlov

Usnesení číslo: R.usn.č.0184/2022 40
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vodovodního řadu a řadu splaškové kanalizace přes pozemek ve

vlastnictví města Příbram p. č. 29/4 v k. ú. Orlov a dále zřízení věcného břemene umístění 5 ks
kanalizačních šachtic na pozemku p. č. 29/4 v k. ú. Orlov, vše ve prospěch pozemků p. č. 41/1, p. č.
41/11, p. č. 41/61, p. č. 41/65, p. č. 41/66, p. č. 41/67, p. č. 41/68, p. č. 41/69, p. č. 41/70, p. č. 41/71 a p.
č. 41/72, vše v k. ú. Orlov, přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení
věcného břemene budou v těchto smluvních dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcného břemene
ti, kteří budou v té době vlastníky pozemků, v jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje.

Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to:

pozemek p. č. 29/4 - komunikace III. třídy, účelová komunikace, ostatní pozemek
- uložení podélné do komunikace III. třídy za cenu 200 Kč/bm, uložení do účelové komunikace za cenu
50 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm
- umístění kanalizační šachtice (2 m2) za cenu 200 Kč/ks

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

 
2) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vodovodního řadu a řadu splaškové kanalizace přes pozemky ve

vlastnictví města Příbram p. č. 41/15 a p. č. 29/4, oba v k. ú. Orlov ve prospěch pozemků p. č. 41/1, p. č.
41/11, p. č. 41/61, p. č. 41/65, p. č. 41/66, p. č. 41/67, p. č. 41/68 a p. č. 41/72, vše v k. ú. Orlov, přičemž
v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene budou v těchto
smluvních dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcného břemene ti, kteří budou v té době vlastníky
pozemků, v jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje s tím, že budoucí oprávnění z věcného břemene
musí respektovat skutečnost, že pozemek p. č. 41/16 v k. ú. Orlov, je předmětem pachtovní smlouvy,
kterou město Příbram uzavřelo se Zemědělským družstvem Bohutín, se sídlem Bohutín, Vysoká Pec 18,
262 41, IČO 47048239.
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MěÚ Příbram

Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to:

pozemek p. č. 29/4 - účelová komunikace, ostatní pozemek
- uložení do účelové komunikace za cenu 50 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm
pozemek p. č. 41/15 - účelová komunikace, ostatní pozemek
- uložení do účelové komunikace za cenu 50 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm

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

 
3) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace přes pozemky

ve vlastnictví města Příbram p. č. 41/16 a p. č. 29/4, oba v k. ú. Orlov, ve prospěch pozemku p. č.
41/71 v k. ú. Orlov, přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného
břemene budou v těchto smluvních dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcného břemene ti, kteří
budou v té době vlastníky pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje s tím, že budoucí
oprávnění z věcného břemene musí respektovat skutečnost, že pozemek p. č. 41/16 v k. ú. Orlov, je
předmětem pachtovní smlouvy, kterou město Příbram uzavřelo se Zemědělským družstvem Bohutín, se
sídlem Bohutín, Vysoká Pec 18, 262 41, IČO 47048239.

Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to:

pozemek p. č. 41/16      - ostatní pozemek

- uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm

pozemek p. č. 29/4        - komunikace III. třídy, ostatní pozemek

- uložení křížením komunikace III. třídy za cenu 700 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm

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

 
4) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace přes pozemek ve

vlastnictví města Příbram p. č. 29/4 v k. ú. Orlov, ve prospěch pozemku p. č. 41/70 v k. ú. Orlov, přičemž
v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene budou v těchto
smluvních dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcného břemene ti, kteří budou v té době vlastníky
pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje.

Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to:
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pozemek p. č. 29/4        - komunikace III. třídy, účelová komunikace, ostatní pozemek

- uložení křížením komunikace III. třídy za cenu 700 Kč/bm, uložení do účelové komunikace za cenu 50
Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm

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

 
5) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace přes pozemky

ve vlastnictví města Příbram p. č. 41/15 a p. č. 29/4, oba v k. ú. Orlov, ve prospěch pozemku p. č.
41/69 v k. ú. Orlov, přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného
břemene budou v těchto smluvních dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcného břemene ti, kteří
budou v té době vlastníky pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje s tím, že budoucí
oprávnění z věcného břemene musí respektovat skutečnost, že pozemek p. č. 41/15 v k. ú. Orlov, je
předmětem pachtovní smlouvy, kterou město Příbram uzavřelo se Zemědělským družstvem Bohutín, se
sídlem Bohutín, Vysoká Pec 18, 262 41, IČO 47048239.

Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to:

pozemek p. č. 41/15      - účelová komunikace, ostatní pozemek

- uložení do účelové komunikace za cenu 50 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm

pozemek p. č. 29/4        - účelová komunikace, ostatní pozemek

- uložení do účelové komunikace za cenu 50 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm

          

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

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky –
pozemky p. č. 235/1 a p. č. 235/5, oba v k. ú. Kozičín

Usnesení číslo: R.usn.č.0185/2022 41
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p. č.

235/1 a p. č. 235/5, oba v k. ú. Kozičín, ve prospěch pozemku p. č. 236/11 v k. ú. Kozičín, přičemž
v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene budou v těchto
smluvních dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcného břemene ti, kteří budou v té době vlastníky
pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje.

Věcné břemeno bude oceněno dle „Zásad", a to:
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pozemek p. č. 235/5      – komunikace III. tř., ostatní pozemek

– uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm

pozemek p. č. 235/1      – komunikace III. tř.

– uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm

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

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

 
Žádost Osadního výboru Žežice o krátkodobou výpůjčku nebytových prostor v
objektu Žežice č. p. 7

Usnesení číslo: R.usn.č.0186/2022 42
1) souhlasí
 s realizací krátkodobých výpůjček nebytových prostor o výměře cca 247 m2 v

objektu č. p. 7, v obci Příbram, části obce Žežice, který je součástí pozemku parc.
č. 1 o výměře 284 m2, vše v k. ú. Žežice, Osadnímu výboru Žežice, za účelem
realizace pravidelných měsíčních veřejných schůzí, a to v termínech 02.03.2022,
06.04.2022, 04.05.2022, 01.06.2022, 13.07.2022, 03.08.2022, 07.09.2022,
05.10.2022, 02.11.2022, 07.12.2022 a nad rámec uvedených termínů pravidelných
měsíčních schůzí v termínu 21.04.2022, vždy od 16,00 hodin do 24,00 hodin, na
základě předávacího protokolu, s tím, že vytápění prostor a následný úklid prostor
bezprostředně po skončení akce zajistí vypůjčitel. To vše jen za předpokladu, že
vlastník objektu nepřenechá věc do užívání jinému subjektu. V případě uzavření
smluvního vztahu opravňujícího třetí osobu k užívání objektu, v němž se předmětné
prostory nacházejí, bude možnost užívání prostor Osadním výborem Žežice řešena
s tímto oprávněným uživatelem.

 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení optické
telekomunikační sítě a umístění rozvaděčů - pozemky p. č. 444/20, p. č.
467/20, p. č. 467/4, p. č. 467/6, p. č. 2333/152 a p. č. 467/35, vše v k. ú.
Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0187/2022 43
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení optické telekomunikační sítě přes pozemky ve vlastnictví města Příbram

p. č. 444/20, p. č. 467/20, p. č. 467/4, p. č. 467/6, p. č. 2333/152 a p. č. 467/35, vše v k. ú. Příbram,
a umístění 2 ks rozvaděčů na pozemku ve vlastnictví města Příbram p. č. 444/20 v k. ú. Příbram, ve
prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha
4, IČO 64949681, za podmínky koordinace stavební akce se stavebními záměry města Příbram.

Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
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pozemek p. č. 444/20  – chodník, ostatní pozemek

- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

- umístění rozvaděče za cenu 10.000 Kč/ks

pozemek p. č. 467/20 – ostatní pozemek

- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 467/4  – ostatní pozemek

-uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 467/6  – chodník, ostatní pozemek

- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2333/152 – chodník, ostatní pozemek

- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 467/35 – chodník, ostatní pozemek

- 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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodního řadu,
sběrače splaškové kanalizace, vodovodních přípojek, přípojek splaškové
kanalizace, vnějšího domovního vodovodu, vnější domovní splaškové
kanalizace, vodoměrné šachty a revizních kanalizačních šachet – pozemky p.
č. 4868 a p. č. 987, oba v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0188/2022 44
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vodovodního řadu a sběrače splaškové kanalizace přes pozemek

ve vlastnictví města Příbram p. č. 987 v k. ú. Příbram, a dále zřízení věcného břemene umístění
vodoměrné šachty a revizní kanalizační šachty DN 1000 na pozemku ve vlastnictví města Příbram p.
č. 987 v k. ú. Příbram, vše ve prospěch pozemků p. č. 980 a p. č. 976, oba v k. ú. Příbram, přičemž
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MěÚ Příbram

v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene budou v těchto
smluvních dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcného břemene ti, kteří budou v té době vlastníky
pozemků, v jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje.

Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to:

pozemek p. č. 987 – komunikace III. třídy

– uložení podélné do komunikace za cenu 400 Kč/bm

– umístění vodoměrné šachty (1,13 m2) za cenu 300 Kč/ks

– umístění revizní kanalizační šachty (0,79 m2) za cenu  150 Kč/ks

Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
 
2) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace přes pozemek

ve vlastnictví města Příbram p. č. 987 v k. ú. Příbram, uložení vnějšího domovního vodovodu a vnější
domovní splaškové kanalizace přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p. č. 4868 a p. č. 987, oba
v k. ú. Příbram, a dále zřízení věcného břemene umístění revizní kanalizační šachty DN 400 na pozemku
ve vlastnictví města Příbram p. č. 987 v k. ú. Příbram a revizní kanalizační šachty DN 400 na pozemku
ve vlastnictví města Příbram p. č. 4868 v k. ú. Příbram, vše ve prospěch pozemku p. č. 980 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. 987 – komunikace III. třídy

– uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm

– umístění revizní kanalizační šachty (0,13 m2)  za cenu 150 Kč/ks

pozemek p. č. 4868 - ostatní pozemek

– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

– umístění revizní kanalizační šachty (0,13 m2)  za cenu 150 Kč/ks

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

 
3) schvaluje
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 zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace přes pozemek
ve vlastnictví města Příbram p. č. 987 v k. ú. Příbram, uložení vnějšího domovního vodovodu a vnější
domovní splaškové kanalizace přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p. č. 4868 a p. č. 987, oba
v k. ú. Příbram, a dále zřízení věcného břemene umístění revizní kanalizační šachty DN 400 na pozemku
ve vlastnictví města Příbram p. č. 987 v k. ú. Příbram a revizní kanalizační šachty DN 400 na pozemku
ve vlastnictví města Příbram p. č. 4868 v k. ú. Příbram, vše ve prospěch pozemku p. č. 976 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:

V případě, že oprávněným z věcného břemene bude v době uzavírání příslušných smluvních vztahů
podnikatelský subjekt:

pozemek p. č. 987 – komunikace III. třídy

– uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm

– umístění revizní kanalizační šachty (0,13 m2)  za cenu  150 Kč/ks

pozemek p. č. 4868 - ostatní pozemek

– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

– umístění revizní kanalizační šachty (0,13 m2)  za cenu 150 Kč/ks

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

V případě, že oprávněným z věcného břemene bude v době uzavírání příslušných smluvních vztahů
fyzická osoba:

pozemek p. č. 987 – komunikace III. třídy

– uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm

– umístění revizní kanalizační šachty (0,13 m2)  za cenu 100 Kč/ks

pozemek p. č. 4868 - ostatní pozemek

– uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm
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– umístění revizní kanalizační šachty (0,13 m2)  za cenu 100 Kč/ks

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

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN,
zemnícího pásku a umístění 1 ks plastového pilíře – pozemky p. č. 969 a p. č.
988/5, oba v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0189/2022 45
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p.

č. 969 a p. č. 988/5, oba v k. ú. Příbram, uložení zemnícího pásku přes pozemek ve vlastnictví města
Příbram p. č. 969 v k. ú. Příbram a umístění 1 ks plastového pilíře na pozemku p. č. 969 v k. ú. Příbram,
vše ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČO 24729035.

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům bude provedeno v souladu s platnou právní úpravou
dle zákona o oceňování majetku a jeho předpokládaná minimální cena činí 16.360 Kč. Cena věcného
břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení optické
telekomunikační sítě a umístění rozvaděčů - pozemky v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0190/2022 46
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení optické telekomunikační sítě přes pozemky ve vlastnictví města Příbram

p. č. 2333/36, p. č. 2333/169, p. č. 565/32, p. č. 565/33, p. č. 2333/66, p. č. 565/34, p. č. 2333/80, p. č.
2333/67, p. č. 2333/127, p. č. 2333/132, p. č. 3183/19, p. č. 2333/133, p. č. 2333/83, p. č. 2333/118, p.
č. 2333/53, p. č. 2333/147, p. č. 2333/136, p. č. 2333/149, p. č. 2333/121, p. č. 2333/152, p. č. 2333/21,
p. č. 2333/146, p. č. 2333/49, p. č. 2333/91, p. č. 2333/50, p. č. 2333/70, p. č 2333/58, p. č. 2333/134,
p. č. 2333/1, p. č. 2333/85, p. č. 2333/123 a p. č. 513, vše v k. ú. Příbram, a umístění rozvaděčů na
pozemcích ve vlastnictví města Příbram p. č. 2333/66, p. č. 2333/127, p. č. 2333/21, p. č. 2333/49 a
p. č. 2333/1, vše v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem
Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 64949681, za podmínky koordinace stavební akce se
stavebními záměry města a respektování požadavků Odboru investic a rozvoje města a za podmínky, že
společnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO
64949681, bude s dostatečným předstihem o stavební akci informovat veškeré nájemce v případech,
kdy město Příbram uzavřelo smluvní vztah týkající se dotčených pozemků a postupovat v součinnosti s
nimi. Garantem dodržení stanovených podmínek je společnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem
Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 64949681.

Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 2333/36 – ostatní pozemek
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- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2333/169 – ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 565/32 – komunikace III. třídy
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm

pozemek p. č. 565/33 – komunikace III. třídy
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm

pozemek p. č. 2333/66 – chodník, ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
- umístění rozvaděče za cenu 10.000 Kč/ks

pozemek p. č. 565/34 - komunikace III. třídy
- uložení podvrtem pod komunikací  za cenu 200 Kč/bm

pozemek p. č. 2333/80 - komunikace III. třídy, chodník, ostatní pozemek
 - uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, uložení podélné do komunikace za cenu 700 Kč/
bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2333/67 - chodník, ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2333/127 - chodník, ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
- umístění rozvaděče za cenu  10.000 Kč/ks

pozemek p. č. 2333/132 – komunikace III. třídy, chodník, ostatní pozemek
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení
v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 3183/19 – komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2333/133 - chodník, ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2333/83 - chodník, ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2333/118 – komunikace III. třídy, chodník, ostatní pozemek
- uložení podvrtem pod komunikací  za cenu 200 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení
v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2333/53 – komunikace III. třídy
- uložení podvrtem pod komunikací  za cenu 200 Kč/bm

pozemek p. č. 2333/147 – chodník, ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
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pozemek p. č. 2333/136 - komunikace III. třídy
- uložení podvrtem pod komunikací  za cenu 200 Kč/bm

pozemek p. č. 2333/149 – chodník, ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2333/121 – komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2333/152 - chodník, ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2333/21 – ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
- umístění rozvaděče za cenu 10.000 Kč/ks

pozemek p. č. 2333/146 – ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2333/49 – veřejná účelová komunikace, chodník, ostatní pozemek
- uložení do komunikace za cenu 100 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním
pozemku za cenu 100 Kč/bm
- umístění rozvaděče za cenu 10.000 Kč/ks

pozemek p. č 2333/91 – veřejná účelová komunikace, chodník, ostatní pozemek
- uložení do 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. 2333/50 – veřejná účelová komunikace, chodník, ostatní pozemek
- uložení do 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. 2333/70 – veřejná účelová komunikace, chodník, ostatní pozemek
- uložení do 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. 2333/58 – chodník, ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2333/134 - komunikace III. třídy
- uložení podvrtem pod komunikací  za cenu 200 Kč/bm

pozemek p. č. 2333/1 – komunikace III. třídy, chodník, ostatní pozemek
- uložení podvrtem pod komunikací  za cenu 200 Kč/bm
uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
- umístění rozvaděče za cenu 10.000 Kč/ks

pozemek p. č. 2333/85 – chodník, ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
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pozemek p. č. 2333/123 - chodník, ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 513 – ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

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

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN –
pozemky p. č. 3613/40, p. č. 4827/8 a p. č. 4828/8, vše v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0191/2022 47
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p.

č. 3613/40, p. č. 4827/8 a p. č. 4828/8, 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.

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům bude provedeno v souladu s platnou právní úpravou dle
zákona o oceňování majetku a jeho předpokládaná minimální cena činí 7.570 Kč. Cena věcného břemene
bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 

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

 
Žádost Osadního výboru Žežice o rozšíření předmětu výpůjčky o prostor v
části stavby bez čp./če, garáž, která je součástí pozemku p. č. 17 v k. ú.
Žežice

Usnesení číslo: R.usn.č.0192/2022 48
1) souhlasí
 s uzavřením dodatku č. 1 k předávacímu protokolu o převzetí a předání nemovité

věci k bezplatnému dočasnému užívání (výpůjčce) ze dne 23.09.2021, s Osadním
výborem Žežice, jehož předmětem bude od 01.03.2022 rozšíření účelu výpůjčky o
uložení věcí svěřených do užívání a věcí ve vlastnictví Osadního výboru Žežice a
dále rozšíření předmětu výpůjčky o prostor o výměře cca 25 m2 v pravé části stavby
bez čp./če, garáž, v obci Příbram, části obce Žežice (dle situačního snímku v příloze
předloženého materiálu), která je součástí pozemku parc. č. 17 o výměře 59 m2,
vše v k. ú. Žežice.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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1. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne
12.12.2016, č. usn. 606/2016/ZM 2. Žádost o prodej části pozemku p. č.
3167/11 o výměře cca 469 m2 a části pozemku p. č. 3167/25 o výměře cca
88 m2, oba v katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0193/2022 49
1) doporučuje
 ZM schválit

revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 12.12.2016, č. usn. 606/2016/ZM.
 

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

 
1. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne
12.12.2016, č. usn. 606/2016/ZM 2. Žádost o prodej části pozemku p. č.
3167/11 o výměře cca 469 m2 a části pozemku p. č. 3167/25 o výměře cca
88 m2, oba v katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0194/2022 50
1) nedoporučuje
 ZM schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 3167/11 o výměře 469 m2 z celkové výměry 1198 m2

a části pozemku p. č. 3167/25 o výměře cca 88 m2 z celkové výměry 305 m2 (části pozemků jsou
vyznačeny v situačním snímku, který tvoří přílohu předkládaného materiálu), oba v katastrálním území
Příbram.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 0, Poznámka: Hlasoval proti Mgr.
Konvalinka)

 

 
Záměr zakázky – „Celková rekonstrukce a modernizace Aquaparku Příbram“

Usnesení číslo: R.usn.č.0195/2022 52
1) schvaluje
 záměr realizace „Celková rekonstrukce a modernizace Aquaparku Příbram“ dle přílohy,
 
2) ukládá
 OPVZ zadávací řízení realizovat.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 
3) schvaluje
 na zakázku „Celková rekonstrukce a modernizace Aquaparku Příbram“ hodnotící komisi ve

složení:

členové:                                                                          

XXXX XXXXXX XXXXXXX XXX

XXXX XXXXXX XXXXXXX

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX
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XXXX XXXXXXXX XXXXX

XXX XXXXX XXXXXX

náhradníci:

XXXX XXXXX XXXXXXXXX
 

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

 
Žádost o sepsání souhlasného prohlášení o vlastnickém právu k části
pozemku p. č. 3187 v k. ú. Příbram nebo o prodej části nemovité věci

Usnesení číslo: R.usn.č.0196/2022 53
1) nedoporučuje
 ZM schválit sepsání souhlasného prohlášení mezi městem Příbram jako vlastníkem

pozemku p. č. 3187 v k. ú. Příbram a XXXX XXXXX XXXXXXXXXX X XXXX
XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX XXX,
jako podílovými spoluvlastnicemi stavby č. p. 71, Příbram III, jejíž součástí je
bezbariérový přístup zasahující do shora uvedeného pozemku ve vlastnictví
města, v němž zúčastněné strany prohlásí, že vlastnické právo k zastavěné části
pozemku p. č 3187, k. ú. Příbram, označené na základě geometrického plánu
pro rozdělení pozemku č. 6382-268/2020 jako pozemek p. č. 3187/2, o výměře

8 m2, není mezi nimi sporné ani pochybné a že změna vlastnického práva ve
prospěch XXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXX nastává na základě
ustanovení § 1087 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, to vše za podmínky,
že žadatelky nahradí městu Příbram obvyklou cenu nabytého pozemku ve výši 2

500 Kč/m2 včetně nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku ve výši
4 500 Kč. 

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 0, Poznámka: Proti hlasovala Mgr.
Brožíková)

 

 
Žádost o sepsání souhlasného prohlášení o vlastnickém právu k části
pozemku p. č. 3187 v k. ú. Příbram nebo o prodej části nemovité věci

Usnesení číslo: R.usn.č.0197/2022 54
1) doporučuje
 ZM schválit prodej části pozemku p. č. 3187 o výměře 8 m2 z celkové výměry 838

m2,
v k. ú. Příbram (dle GP č. 6382-268/2020 v příloze předloženého materiálu se
jedná o nový pozemek p.č. 3187/2), do podílového spoluvlastnictví XXXX XXXXX
XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX XX
XXXXXXX XXX, každé jednu ideální polovinu, za cenu ve výši

2 500 Kč/m2 stanovenou znaleckým posudkem,  včetně nákladů
spojených s vypracováním znaleckého posudku ve výši 4 500 Kč.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 0, Poznámka: Proti hlasovala Mgr.
Brožíková)

 

 
Oprava opěrné stěny – hřiště Spartak – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0198/2022 55
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Oprava opěrné stěny – hřiště Spartak“ (dále jen „veřejná zakázka“)

zadávané v dynamickém nákupním systému „DNS na opravy a údržbu budov v majetku města 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, 180 00 Praha, IČO 02330407, za celkovou nabídkovou cenu
142 073,00 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Oprava opěrné stěny – hřiště Spartak“ se společností ANDAF-TIER
s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha, IČO 02330407, za celkovou nabídkovou cenu 142
073,00 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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Rekonstrukce WC - Obora – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0199/2022 56
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Rekonstrukce WC - Obora“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané

v dynamickém nákupním systému „DNS na opravy a údržbu budov v majetku města 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, 180 00 Praha, IČO 02330407, za celkovou nabídkovou cenu
645 975,00 Kč bez DPH.

 
3) schvaluje
 1) závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;
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2) uzavření smlouvy na zakázku „Rekonstrukce WC - Obora“ se společností ANDAF-TIER s.r.o., se sídlem
Primátorská 296/38, 180 00 Praha, IČO 02330407, za celkovou nabídkovou cenu 645 975,00 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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

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

Usnesení číslo: R.usn.č.0200/2022 57
1) rozhodla
 o nezařazení společnosti IZOP-PB s.r.o., se sídlem Seifertova 525, 261 01 Příbram VII, IČO:

01951891 do dynamického nákupního systému.
 
2) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o nezařazení dodavatele do dynamického

nákupního systému s názvem „DNS na opravy a údržbu budov v majetku města Příbram“ dle
bodu 1. tohoto usnesení.

 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Žádost o sepsání souhlasného prohlášení o vlastnickém právu k části
pozemku p. č. 3187 v k. ú. Příbram nebo o prodej části nemovité věci

Usnesení číslo: R.usn.č.0201/2022 58
1) ukládá
 OVV zařadit tento název materiálu do programu zasedání Zastupitelstva města

Příbram dne
14. 3. 2022.

 

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

 
 
 
 

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

 
 
 

........................................
Ing. Martin Buršík, MBA v.r.

Ověřuje
Mgr. Zorka Brožíková v.r.

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

starosta
 
 
 

........................................
Zuzana Tahadlová v.r.

Zapsal
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