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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: 21.03.2022

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0259/2022 Schválení programu včetně návrhů změn a
doplňků

R.usn.č.0260/2022 Poskytnutí volných vstupenek pro dárce krve z
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Bc. Vlastimil Ševr

R.usn.č.0261/2022 Prodej mikrobusu Mercedes-Benz Sprinter 518 CDIMgA. Petr Bednář
R.usn.č.0262/2022 Rozšíření provozu Protialkoholní a

protitoxikomanické záchytné stanice
Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.0263/2022 Žádost o schválení výkonu činností v rámci pomoci
Ukrajině a úhradu vzniklých nákladů z provozního
příspěvku zřizovatele

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.0264/2022 Žádost o schválení uzavření Dětských skupin a
rehabilitačního stacionáře

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.0265/2022 Žádost o schválení převodu technického
zhodnocení

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.0266/2022 Žádost nájemkyně bytové jednotky č. 12 v budově
č.p. 308 v Příbrami VII o přenechání nájmu
spolubydlící osobě

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.0267/2022 Návrh na odpuštění nájemného, záloh na služby a
nákladů za vyúčtování služeb u „krizových“ bytů a
dalších vymezených bytů ve správě MěRK

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.0268/2022 Návrh z jednání Bytové komise ze dne 9.3.2022 Ing. Pavla Sýkorová
R.usn.č.0269/2022 Prodej nebytové jednotky č. 67/101 v Příbrami

VII, čp. 65, 66, 67, 68, 69 a 70 obálkovou
metodou

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.0270/2022 Úprava platu vedoucího Městského kulturního
centra Příbram

Mgr. Jan Konvalinka

R.usn.č.0271/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0272/2022 Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0273/2022 Návrh na přidělení bytu v DPS PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.0274/2022 Výjimka z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – návrh na

přidělení ubytovací buňky
PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0275/2022 Podání žádosti do grantového programu RWE Gas
Storage CZ, s.r.o.

Mgr. Markéta
Herynková

R.usn.č.0276/2022 Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství projektu
„MAP II ORP Příbram“

Mgr. Markéta
Herynková

R.usn.č.0277/2022 Rezignace člen - Komise bytová Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0278/2022 Rezignace člena Komise kulturní, letopisecké a
památkové

Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0279/2022 Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI v
příspěvkové organizaci Waldorfská škola Příbram -
mateřská škola, základní škola a střední škola

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0280/2022 Vyhlášení konkursu na vedoucí pracovní místo
ředitele Základní umělecké školy Antonína
Dvořáka, Příbram

Ing. Lea Enenkelová
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R.usn.č.0281/2022 Oznámení o vyhlášení mimořádných volných dní
pro děti a žáky mateřských a základních škol

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0282/2022 MŠ Pohádka - souhlas zřizovatele s bezúplatným
převodem majetku

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0283/2022 Metodický pokyn pro ředitele škol a školských
zařízení

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0284/2022 Programy prevence kriminality v roce 2022 s
požadovanou podporou dotace MV ČR

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0285/2022 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti pro stavbu: Přivaděč vodojem Kozičín
vodojem Orlov, s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p.

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0286/2022 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti pro stavbu: Chodník Lazec, se
Středočeským krajem zast. Krajskou správou a
údržbou silnic, p.o.

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0287/2022 Atletický stadion Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0288/2022 Rozšíření parkovacích míst v ul. Pod Čertovým
pahorkem – přeložka distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0289/2022 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti vodovodního řadu na p.č. 2738/1 v
k.ú. Příbram, Pahorek a to bezúplatně

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0290/2022 Projektová dokumentace – Dešťová kanalizace, ul.
Školní – výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0291/2022 BUS zastávky – Nový rybník – výběr dodavatele Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0292/2022 Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Park
kolem Čekalíkovského rybníka, Příbram – výběr
dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0293/2022 Chodník - Drkolnovská ul., Příbram VII – výběr
dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0294/2022 DNS na výstavbu, opravy a údržbu
vodohospodářského majetku města Příbram–
zařazení dodavatelů

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0295/2022 Záměr zakázky – „Interiérové vybavení – Domov
seniorů, Příbram VII“

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0296/2022 Polopodzemní kontejnery pro stanoviště ve městě
Příbram – část 1 - výběr dodavatele, část 2 zrušení

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0297/2022 Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram
č. 0835/2021 ze dne 6.9.2021 a žádost o zřízení
věcného břemene budoucího umístění 1 ks
plastového pilíře – pozemek p. č. 235/1 v k. ú.
Lazec

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0298/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení NTL plynovodní přípojky – pozemek p. č.
2530 v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0299/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení vodovodní přípojky – pozemek p. č. 2530 v
k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0300/2022 Žádost o zřízení věcného břemene uložení
vodovodní přípojky – pozemky p. č. 241/6 a p. č.
330/41, oba v k. ú. Žežice

Mgr. Žaneta
Vaverková
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R.usn.č.0301/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN a umístění pilíře –
pozemek p. č. 156/2 v k. ú. Narysov

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0302/2022 Žádost o prodej části pozemku p. č. 1021/1 a části
pozemku p. č. 1023/41, oba v katastrálním území
Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0303/2022 Žádost o prodej pozemků, příp. jejich částí, p. č.
715/71, p. č. 715/83, p. č. 2061, p. č. 715/47, vše
v katastrálním území Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0304/2022 Návrh na výkup pozemku p. č. 479/88 v
katastrálním území Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0305/2022 Výkup pozemků v katastrálním území Zavržice,
formou elektronické aukce

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0306/2022 Žádost o prodej tří různých částí pozemku p. č.
85/196 v katastrálním území Zdaboř

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0307/2022 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemků v k. ú.
Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0308/2022 Úhrada za bezesmluvní užívání pozemků p. č.
2333/131 a p. č. 3183/16, oba v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0309/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení VN, budoucího uložení
kabelového vedení NN a umístění plastového pilíře
– pozemek p. č. 715/80 v k. ú. Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0310/2022 Návrh na prodej pozemků p. č. 59/22, p. č. 61/3,
p. č. 61/4, vše v k. ú. Zdaboř, obálkovou metodou

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0311/2022 Žádost o směnu částí pozemků p. č. 79/1 a p. č.
49/47 za část pozemku p. č. 49/38, vše v k. ú.
Zdaboř

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0312/2022 Dlouhodobá koncepce hospodaření s vybraným
nemovitým majetkem ve vlastnictví města Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0313/2022 Návrh na schválení podání výpovědi Smlouvy o
nájmu nebytových prostor č. A 1039/OSM/2019 ze
dne 03.12.2019, ve znění pozdějších dodatků

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0314/2022 Plánovací smlouva na vybudování zpevněné
místní komunikace a veřejného kanalizačního
a vodovodního řadu na parcelách p. č. 4519/1,
4519/2 a 4540/2 vše v k. ú. Příbram

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0315/2022 Plánovací smlouva na vybudování zpevněné
místní komunikace a veřejného kanalizačního
a vodovodního řadu na parcelách p. č. 4519/1,
4519/2 a 4540/2 vše v k. ú. Příbram

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0316/2022 DNS na opravy a údržbu budov v majetku města
Příbram – zařazení dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0317/2022 Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS –
Rekonstrukce ul. Prokopská, Příbram VI – Březové
Hory – vyloučení a výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

 
Projednané informace na programu jednání dne: 21.03.2022

 
 Název Předkladatel

Různé
Informace členů RM
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Interpelace
Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM,
určení ověřovatelů
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MěÚ Příbram

Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků

Usnesení číslo: R.usn.č.0259/2022 4
1) schvaluje
 upravený program dnešního jednání RM. 
 

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

 
Poskytnutí volných vstupenek pro dárce krve z Oblastní nemocnice Příbram,
a.s.

Usnesení číslo: R.usn.č.0260/2022 5
1) schvaluje
 poskytnutí vstupenek dárcům krve pro Oblastní nemocnici Příbram:

• SZM
o volný vstup na 1 hod do plaveckého bazénu - 40ks

• Galerie Františka Drtikola
o stálá expozice - 10 ks
o krátkodobé výstavy - 10 ks
o virtuální realita - 10 ks 

• Botanická zahrada
o volný vstup do Botanické zahrady v Praze  - 60 ks

• MKC
o volný vstup do Junior klubu v měsíci dubnu a květnu dle výběru - 20 ks

• Divadlo A.Dvořáka Příbram
o vstupenky na vybraná představení - 30 ks

 
 

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

 
Prodej mikrobusu Mercedes-Benz Sprinter 518 CDI

Usnesení číslo: R.usn.č.0261/2022 6
1) schvaluje
 Divadlu A. Dvořáka, Příbram, prodej mikrobusu Mercedes-Benz Sprinter 518 CDI.
 

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

 
Rozšíření provozu Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice

Usnesení číslo: R.usn.č.0262/2022 7
1) bere na vědomí
 rozšíření provozu Protialkoholní a protitoxikomanické stanice od 1.4.2022 na 3 dny

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

 
Žádost o schválení výkonu činností v rámci pomoci Ukrajině a úhradu
vzniklých nákladů z provozního příspěvku zřizovatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0263/2022 8
1) schvaluje
 výkon činnosti v rámci pomoci Ukrajině a možnost úhrady vzniklých nákladů z

provozního příspěvku zřizovatele.
 

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

 
Žádost o schválení uzavření Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře

Usnesení číslo: R.usn.č.0264/2022 9
1) schvaluje
 uzavření Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře na dobu nezbytně nutnou,

očekávaná skutečnost pravděpodobně od 17. 6. 2022 do 31. 8. 2022 včetně.
 

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

 
Žádost o schválení převodu technického zhodnocení

Usnesení číslo: R.usn.č.0265/2022 10
1) schvaluje
 převod technického zhodnocení Městu Příbram, dle důvodové zprávy, v hodnotě

272.529,30 Kč.
 

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

 
Žádost nájemkyně bytové jednotky č. 12 v budově č.p. 308 v Příbrami VII o
přenechání nájmu spolubydlící osobě

Usnesení číslo: R.usn.č.0266/2022 11
1) schvaluje
 uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou (24 měsíců), s výší nájemného

100,- Kč/m2/měsíc s XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX
XXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXX XX  k bytové jednotce č. 12 v budově č.p. 308, tř.
Osvobození, sestávající se z domů čp. 306,307, 308, 309 v Příbrami VII,

kde je nyní nájemcem XX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXXXX XXX XXXXXXX X, za podmínky současného ukončení nájemní smlouvy
s XXXX XXXXX XXXXXXXXXX dohodou

 

 
Rada města, 9. jednání, dne 21.03.2022 Strana 7/28



V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Návrh na odpuštění nájemného, záloh na služby a nákladů za vyúčtování
služeb u „krizových“ bytů a dalších vymezených bytů ve správě MěRK

Usnesení číslo: R.usn.č.0267/2022 12
1) schvaluje
 odpuštění nájemného a ostatních nákladů spojených s užíváním vymezených

bytů (viz důvodová zpráva) po dobu, kdy byly a budou obsazovány jako krizové
(izolace spojená s nemocí COVID 19) a byty vymezené pro humanitární pomoc
občanům Ukrajiny. 

 
 

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

 
Návrh z jednání Bytové komise ze dne 9.3.2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0268/2022 13
1) schvaluje
 1) uzavření dodatku č. 4  k nájemní smlouvě č.334/MERK/2016 ze dne 11.4.2016

(konsolidované znění) s XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX zastoupeným
XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX ředitelem,  na pronájem bytu č. XXX X XXXXXXXX
XXXX XXXXXX XXX XXX,  byt standard,  1+1, cena 100,00 Kč/m2/měsíc, od
1.4.2022  na dobu určitou – 2 roky,
2) uzavření dodatku č. 2  k nájemní smlouvě č.337/MERK/2018 ze dne 23.3.2018
(konsolidované znění) s XXXX XXXX XXXXXXXXXXXX,  na pronájem bytu č. XX
X XXXXXXXX XXX XXX XXXXXX XXX XX byt pro PVO, 1+0,  cena 61,66,Kč/m2/
měsíc, od 1.4.2022  na dobu určitou – 2 roky,
3) uzavření dodatku č. 3  k nájemní smlouvě č.243/MERK/2016 ze dne 17.3.2016
(konsolidované znění) s  XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX spolubydlící  dvě
osoby,  na pronájem bytu XX XXX X XXXXXXXX XXX XXX XXXXXX XXX XX byt pro
PVO, 1+0,  cena 61,66 Kč/m2/měsíc, od 1.4.2022  na dobu určitou – 1 rok

4) uzavření dodatku č. 4  k nájemní smlouvě č.223/MERK/2016 ze dne 11.3.2016
(konsolidované znění) s XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX spolubydlící  jedna osoba
– syn,   na pronájem bytu č. XXX X XXXXXXXX XXX XXX XXXXXX XXX XX byt pro
PVO, 1+0,   cena 61,66 Kč/m2/měsíc, od 1.4.2022  na dobu určitou – 2 roky,
5) uzavření dodatku č. 4  k nájemní smlouvě č.333/MERK/2016 ze dne 19.4.2016
(konsolidované znění) s XXXXX XXXXX XXXXXXXX spolubydlící  dvě osoby,  na
pronájem bytu č. XX X XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX XXXX služební byt o
velikosti 1+3, cena 100,00 Kč/m2/měsíc, od 1.4.2022 na dobu určitou – 2 roky,
6) uzavření dodatku č. 4  k nájemní smlouvě č.487/MERK/2014 ze dne 9.4.2014
(konsolidované znění) s XXXXX XXXXXXX XXXXXXX, spolubydlící dvě osoby, na
pronájem bytu č. XX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXX XXXX služební byt o
velikosti 1+2,   cena 100,00 Kč/m2/měsíc, od 15.4.2022  na dobu určitou – 2
roky.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Prodej nebytové jednotky č. 67/101 v Příbrami VII, čp. 65, 66, 67, 68, 69 a
70 obálkovou metodou

Usnesení číslo: R.usn.č.0269/2022 14
1) doporučuje
 ZM schválit prodej nebytové jednotky č. 67/101, způsob využití jiný nebytový

prostor, jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů k budově čp. 65,
66, 67, 68, 69, 70, v k.ú. Březové Hory, obec Příbram, část obce Příbram VII, s
příslušným spoluvlastnickým podílem 39/18610 na společných částech budovy
a pozemku, na kterém je budova postavena – parcelní číslo st. 922 – zastavěná
plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 6511 pro obec Příbram, k. ú. Březové Hory
(dále jen „předmět převodu“),  pro kupujícího:

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXX XXX XXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXX
XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XX XXXXXXX XXX, IČO
264 72 244 za cenu 40.000,-Kč.

 

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

 
Úprava platu vedoucího Městského kulturního centra Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0270/2022 15
1) určuje
 s účinností od 01.04.2022 osobní příplatek pro Bc. Vlastimila Ševra, vedoucího

Městského kulturního centra Příbram, ve výši dle upraveného návrhu uvedeného v
příloze č. 2 tohoto materiálu.

 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0271/2022 16
1) schvaluje
 RZ0007 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci kapitálových výdajů tj. snížení kapitoly 786

- OIRM o částku 2.042.601,00 Kč a navýšení kapitoly 723 - OŽP ve stejné výši v souladu s usnesením
RM č. usn. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022 z důvodu úhrady nákladů na akci " Zpracování plánu
ÚSES pro ORP Příbram ".

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0272/2022 17
1) schvaluje
 RZ0011 - úpravu rozpisu rozpočtu města Příbram na rok 2022 v souladu s usnesením

RM č. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022 v rámci běžných výdajů kapitoly
777 - OŠKS z důvodu schválení programových dotací v rámci "Dotačního programu
Podpora vrcholového sportu 2022“  ve výši 8.500.000,00 Kč.

 

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

 
Návrh na přidělení bytu v DPS

Usnesení číslo: R.usn.č.0273/2022 18
1) schvaluje
 1) přidělení bytu č. 51/905 v DPS Příbrami VIII, Brodská 101 pro pana XXXXXX

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

2) přidělení bytu č. 23 v DPS Příbrami I, Hradební 69 pro pana XXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ
„Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.

3) přidělení bytu č. 14 v DPS Příbrami III, Průběžná 143 pro paní XXXXXX X
XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXX XX podle
Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví
města Příbram“.

4) přidělení bytu č. 4 v DPS Příbrami III, Průběžná 143 pro pana XXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX podle Směrnice č.
5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.

5) přidělení bytu č. 63 v DPS Příbrami I, Hradební 69 pro paní XXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX X podle
Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví
města Příbram“.

6) přidělení bytu č. 36 v DPS Příbrami I, Hradební 69 pro paní XXX XXXXXXXXXXX
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ
„Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.

7) přidělení bytu č. 9 v DPS Příbrami VII, Jana Drdy 494 pro pana XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX 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: )
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Výjimka z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – návrh na přidělení ubytovací buňky

Usnesení číslo: R.usn.č.0274/2022 19
1) schvaluje
 přidělení ubytovací buňky městské ubytovny na adrese Čs. armády 5, Příbram IV pro

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
XX, jako výjimku z Pravidel č. 1/2018/MěÚ pro přidělování a užívání obytných
prostor ubytovacího zařízení v majetku města Příbram.

 

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

 
Podání žádosti do grantového programu RWE Gas Storage CZ, s.r.o.

Usnesení číslo: R.usn.č.0275/2022 20
1) schvaluje
 podání žádosti do grantového programu RWE Gas Storage CZ, s.r.o. na projekt

"Rozšíření prostor pro expozice hasičského muzea v Příbrami, Březové Hory".
 

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

 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství projektu „MAP II ORP Příbram“

Usnesení číslo: R.usn.č.0276/2022 21
1) schvaluje
 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o partnerství města Příbram s MAS

PODBRDSKO, z.s. a MAS Brdy, z.ú., partnery s finančním příspěvkem v rámci
projektu „MAP II ORP Příbram“.

 

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

 
Rezignace člen - Komise bytová

Usnesení číslo: R.usn.č.0277/2022 22
1) bere na vědomí
 Rezignaci na funkci člena Komise bytové XXXX XXXX XXXXXXXXX, viz příloha č. 2.
 
2) jmenuje
 Pro volební období 2018 - 2022 na funkci člena Komise bytové XXXX XXXX

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXX XX viz. příloha č. 3.
 

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

 
Rezignace člena Komise kulturní, letopisecké a památkové

Usnesení číslo: R.usn.č.0278/2022 23
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1) bere na vědomí
 Rezignaci na funkci člena Komise kulturní, letopisecké a památkové XXXX XXXX

XXXXXXXXX, viz. příloha č. 2.
 
2) jmenuje
 Pro volební období 2018 - 2022 jako člena Komise kulturní, letopisecké a

památkové XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX
XXXXXXX XX XXX XXX viz. příloha č. 3.

 

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

 
Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI v příspěvkové organizaci
Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola

Usnesení číslo: R.usn.č.0279/2022 24
1) bere na vědomí
 výsledky inspekční a kontrolní činnosti provedené Českou školní inspekcí ve dnech 10. – 13.01. 2022 v

příspěvkové organizaci Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, základní škola a střední škola,
 
2) ukládá
 OŠKS projednat s ředitelem Waldorfské školy Příbram – mateřské školy, základní školy a střední školy

výsledky výše uvedené inspekční a kontrolní činnosti ČŠI.
 
 1. , Odbor školství, kultury a sportu
 

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

 
Vyhlášení konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele Základní umělecké
školy Antonína Dvořáka, Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0280/2022 25
1) vyhlašuje
 v souladu s ust. § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů, a ust. § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Příbram
Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Příbram se sídlem Krátká 351, 261 01 Příbram II, IČO
61904163,

 
2) schvaluje
 text vyhlášení konkursního řízení dle předloženého návrhu,
 
3) odvolává
 v souladu s ust. § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pana Ing. Petra Kollerta,
DiS. z vedoucího pracovního místa ředitele Základní umělecké školy Antonína Dvořáka, Příbram, a to
s účinností k 31.07.2022,
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4) pověřuje
 OŠKS realizací konkursního řízení dle bodu I. a II. tohoto usnesení v souladu s vyhláškou č. 54/2005

Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, a ukládá
zveřejnit vyhlášení konkursního řízení na úřední desce města Příbram, ve všech základních  školách
zřizovaných městem Příbram a v  základních uměleckých školách v působnosti ORP. 

 

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

 
Oznámení o vyhlášení mimořádných volných dní pro děti a žáky mateřských a
základních škol

Usnesení číslo: R.usn.č.0281/2022 26
1) pověřuje
 OŠKS evidencí vyhlášení mimořádných volných dní pro děti a žáky mateřských a základních

škol zřizovaných městem Příbram dle zákona č. 26/2022 Sb., o mimořádném ředitelském volnu a
mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19, případně
dle dalších analogicky vyhlášených a platných zákonů.

 

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

 
MŠ Pohádka - souhlas zřizovatele s bezúplatným převodem majetku

Usnesení číslo: R.usn.č.0282/2022 27
1) souhlasí
 s tím, aby Mateřská škola Pohádka, Hradební 66, 261 01 Příbram I předala bezúplatně nepotřebný

majetek, a 12 kusů dětských dřevěných židlí v zůstatkové ceně 3.600,00 Kč včetně DPH Základní škole,
Příbram VII, Bratří Čapků 278, příspěvková organizace a 6 kusů dětských dřevěných židlí v zůstatkové
ceně 1.800,00 Kč včetně DPH mateřské škole Waldorfské školy Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ, přičemž tento
majetek zůstává ve vlastnictví zřizovatele.

 

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

 
Metodický pokyn pro ředitele škol a školských zařízení

Usnesení číslo: R.usn.č.0283/2022 28
1) schvaluje
 znění Metodického pokynu č. 1/2022, pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných městem

Příbram.
 

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

 
Programy prevence kriminality v roce 2022 s požadovanou podporou dotace
MV ČR

 
Rada města, 9. jednání, dne 21.03.2022 Strana 13/28



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

Usnesení číslo: R.usn.č.0284/2022 29
1) schvaluje
 podání žádostí o dotace Ministerstva vnitra z „Programu prevence kriminality na

rok 2022“ na realizaci projektu „Cestou Sdílení“ s celkovými náklady na tento
projekt ve výši 206.600,00 Kč
za dodržení minimální 30% finanční spoluúčasti žadatele, dále na realizaci
projektu „Terapeutický pobyt pro děti s rizikovým chováním“ s celkovými náklady
na tento projekt ve výši 147.050,00 Kč za dodržení minimální 30% finanční
spoluúčasti žadatele a dále na projekt „Prázdninový sociálně rehabilitační
program“ s celkovými náklady na tento projekt ve výši 80.950,00 Kč za dodržení
minimální 30% finanční spoluúčasti žadatele.

 

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

 
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu:
Přivaděč vodojem Kozičín vodojem Orlov, s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p.

Usnesení číslo: R.usn.č.0285/2022 30
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti pro

stavbu Přivaděč vodojem Kozičín vodojem Orlov, s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p.,
IČO 00000205, Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6, a to za úplatu.

 

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

 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro stavbu:
Chodník Lazec, se Středočeským krajem zast. Krajskou správou a údržbou
silnic, p.o.

Usnesení číslo: R.usn.č.0286/2022 31
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti pro

stavbu Chodník Lazec, se Středočeským krajem, IČO: 70891095, Zborovská 11,
150 21  Praha 5 - Smíchov, zast. Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského
kraje, p.o., IČO: 00066001, Zborovská 11, Praha 5 - Smíchov.

 

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

 
Atletický stadion

Usnesení číslo: R.usn.č.0287/2022 32
1) schvaluje
 pokračovat v přípravě dalších stupňů projektové dokumentace atletického

stadionu – atletický ovál s tribunou, parkoviště, zeleň a pochozí plochy.
 
2) ukládá
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 OIRM ve spolupráci s OPVZ zahájit výběrové řízení na zhotovitele
projektové dokumentace atletického oválu, tribuny a parkoviště.

 
 1. , Odbor investic a rozvoje města
 

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

 
Rozšíření parkovacích míst v ul. Pod Čertovým pahorkem – přeložka
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie

Usnesení číslo: R.usn.č.0288/2022 33
1) bere na vědomí
 nesouhlasné stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. se záměrem stavby: ,,Rozšíření parkovacích ploch v ul.

Pod Čertovým pahorkem“ z důvodu umístění stávajícího kabelového vedení vysokého napětí VN 22 kV
a nízkého napětí NN 0,4 kV v místě plánované stavby parkovacích míst a parkovacího domu.

 
2) schvaluje
 uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120084608 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního

zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, ve výši odhadovaných nákladů 1 515 000,00 Kč.

 

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

 
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti vodovodního řadu
na p.č. 2738/1 v k.ú. Příbram, Pahorek a to bezúplatně

Usnesení číslo: R.usn.č.0289/2022 34
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti vodovodního řadu na p.č.

2738/1 v k.ú. Příbram s XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXX
XXXXX XXX XXXXXXXXX a to bez úplaty.

 

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

 
Projektová dokumentace – Dešťová kanalizace, ul. Školní – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0290/2022 35
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Projektová dokumentace – Dešťová kanalizace, ul.

Školní“ (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 podnikající fyzické osoby

Ing. Lucie Janoušové, se sídlem Rymaně 1210, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO: 067778364, za celkovou
nabídkovou cenu 328 000 Kč bez DPH.
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3) schvaluje
 1) závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;

2) uzavření smlouvy na zakázku „Projektová dokumentace – Dešťová kanalizace, ul. Školní“ s podnikající
fyzickou osobou Ing. Lucie Janoušovou, se sídlem Rymaně 1210, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO:
067778364, za celkovou nabídkovou cenu 328 000 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: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Mgr. Vesecká
nehlasovala.)

 

 
BUS zastávky – Nový rybník – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0291/2022 36
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „BUS zastávky – Nový rybník“ (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 4 757 444,22 Kč bez DPH,

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

2. uzavření smlouvy na zakázku „BUS zastávky – Nový rybník“ se společností SILNICE NEPOMUK
s.r.o., se sídlem U Pošty 513, 355 01 Nepomuk, IČO: 26342712, za celkovou nabídkovou cenu 4
757 444,22 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: )
 

 
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Park kolem Čekalíkovského
rybníka, Příbram – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0292/2022 37
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1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Park kolem

Čekalíkovského rybníka, Příbram“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě,

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

Dílčí část 1 – společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha
IČO 47116901, za celkovou nabídkovou cenu 218 000,00 Kč bez DPH;

Dílčí část 2 – společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha
IČO 47116901, za celkovou nabídkovou cenu 48 000 Kč bez DPH,

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

2) uzavření smlouvy na dílčí část 1 zakázky „Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Park kolem
Čekalíkovského rybníka, Příbram“ se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem
Nábřežní 90/4, 150 00 Praha IČO 47116901 na dílčí části 1 a 2 za nabídkové ceny uvedené v bodě 2,

 
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: )
 

 
Chodník - Drkolnovská ul., Příbram VII – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0293/2022 38
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Chodník - Drkolnovská ul., Příbram VII“ (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 926 000 Kč bez DPH,

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

2. uzavření smlouvy na zakázku „Chodník - Drkolnovská ul., Příbram VII“ se společností SILNICE
NEPOMUK s.r.o., se sídlem U Pošty 513, 355 01 Nepomuk, IČO: 26342712, za celkovou
nabídkovou cenu 926 000 Kč bez DPH,

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

 
DNS na výstavbu, opravy a údržbu vodohospodářského majetku města
Příbram– zařazení dodavatelů

Usnesení číslo: R.usn.č.0294/2022 39
1) rozhodla
 1. o zařazení společnosti 1.SčV, a.s., se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, IČO: 475 497 93 do

dynamického nákupního systému,
2. o zařazení společnosti AQUASYS spol. s r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou,

IČO: 253 444 47 do dynamického nákupního systému,
3. o zařazení společnosti BROCHIER s.r.o., se sídlem Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10, IČO: 612

462 47 do dynamického nákupního systému,
4. o zařazení společnosti Novadus spol. s.r.o., se sídlem Ke Skalám 603, Příbram V - Zdaboř, 261 01,

IČO: 463 492 35 do dynamického nákupního systému,
5. o zařazení společnosti POHL cz, a.s., se sídlem Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky, IČO: 256 064

68 do dynamického nákupního systému,
6. o zařazení společnosti PROTOM Strakonice s.r.o., se sídlem Písecká 290, 386 01 Strakonice, IČO:

438 412 52 do dynamického nákupního systému,
7. o zařazení společnosti Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem

Křižíkova 2393, 41501 Teplice, IČO: 402 333 08 do dynamického nákupního systému,
8. o zařazení společnosti VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o., se sídlem Litvínovická 1567/4,

370 01 České Budějovice, IČO: 144 99 924 do dynamického nákupního systému,
9. o zařazení společnosti VPK Suchý s.r.o., se sídlem Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky, IČO:

270 852 01 do dynamického nákupního systému,
10. o zařazení společnosti ZEPRIS s.r.o., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,

IČO: 43005560 do dynamického nákupního systému,
 
2) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o zařazení dodavatelů do dynamického

nákupního systému dle bodu 1 tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Záměr zakázky – „Interiérové vybavení – Domov seniorů, Příbram VII“

Usnesení číslo: R.usn.č.0295/2022 40
1) schvaluje
 1) záměr realizace zakázky „Interiérové vybavení – Domov seniorů, Příbram VII“ dle přílohy,
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2) uzavření smlouvy o centrálním nákupu s příspěvkovou organizací města Centrum sociálních
a zdravotních služeb města Příbram, p. o. se sídlem: Brodská 100, 261 01 Příbram VIII, IČO:
47067071,

 
2) ukládá
 OPVZ ve spolupráci s OIRM provést veškeré úkony spojené s přípravou a realizací veřejné

zakázky,
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 
3) schvaluje
 na zakázku „Interiérové vybavení – Domov seniorů, Příbram VII“ hodnotící komisi ve složení:

členové:                                                                          

XXXX XXXXXX XXXXXXX XXX

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXX XXXXXX XXXXXXX

XXXX XXXXX XXXXX

XXX XXXXX XXXXXX

náhradníci:

XXXX XXXXX XXXXXXXXX
 

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

 
Polopodzemní kontejnery pro stanoviště ve městě Příbram – část 1 - výběr
dodavatele, část 2 zrušení

Usnesení číslo: R.usn.č.0296/2022 41
1) rozhodla
 1. o výběru nejvhodnější nabídky na plnění části 1 veřejné zakázky s názvem „Dodávka

polopodzemních kontejnerů“ tak, že vybírá nabídku společnosti MEVA-TEC s.r.o. se sídlem
Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 62742051,

2. o zrušení části 2 veřejné zakázky s názvem „Zabudování polopodzemních kontejnerů na jednotlivých
stanovištích ve městě Příbram“ v souladu s ust. § 127 odst. 1 zákona, neboť do této části nepodal
nabídku žádný účastník,

 
2) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení zakázky a rozhodnutím o zrušení

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

 
Rada města, 9. jednání, dne 21.03.2022 Strana 19/28



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

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

 
Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram č. 0835/2021 ze dne
6.9.2021 a žádost o zřízení věcného břemene budoucího umístění 1 ks
plastového pilíře – pozemek p. č. 235/1 v k. ú. Lazec

Usnesení číslo: R.usn.č.0297/2022 42
1) schvaluje
 revokaci usnesení Rady města Příbram č. 0835/2021 ze dne 6.9.2021.
 
2) schvaluje
 zřízení věcného břemene umístění 1 ks plastového pilíře na pozemku p. č. 235/1 v k. ú. Lazec, 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 2.000 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 NTL plynovodní přípojky
– pozemek p. č. 2530 v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0298/2022 43
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení NTL plynovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p.

č. 2530 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemků p. č. 2525/2 a p. č. 2522/1, oba 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
pozemků, v jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje.

Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 2530 – účelová komunikace, ostatní pozemek
– uložení do 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 –
pozemek p. č. 2530 v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0299/2022 44
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č.

2530 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemků p. č. 2525/2 a p. č. 2522/1, oba v k. ú. Příbram, přičemž v době
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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 pozemků,
v jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje.

Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 2530 – účelová komunikace, ostatní pozemek
– uložení do 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 uložení vodovodní přípojky – pozemky p.
č. 241/6 a p. č. 330/41, oba v k. ú. Žežice

Usnesení číslo: R.usn.č.0300/2022 45
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky přes pozemky ve vlastnictví města Příbram

p. č. 241/6 a p. č. 330/41, oba v k. ú. Žežice, ve prospěch pozemku p. č. 330/1 v k. ú. Žežice, 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 dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 241/6  – komunikace III. třídy
– uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm

pozemek p. č. 330/41 – komunikace III. třídy, ostatní pozemek                             
– uložení křížením komunikace 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.
 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN a
umístění pilíře – pozemek p. č. 156/2 v k. ú. Narysov

Usnesení číslo: R.usn.č.0301/2022 46
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN (hlavního domovního vedení) přes pozemek ve

vlastnictví města Příbram p. č. 156/2 v k. ú. Narysov ve prospěch pozemků p. č. 155/1, p. č. 155/2 a p. č.
156/1, vše v k. ú. Narysov, 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 pozemků, v jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje, s tím, že
spolu s oprávněným a povinným z věcného břemene bude ve smluvních dokumentech uveden i investor
předmětné stavby, společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČO 24729035, jako ten, kdo poskytne povinnému náhradu za zřízení věcného břemene.
Věcné břemeno bude zřízeno za podmínky dořešení současného nesouladného majetkoprávního vztahu
k povinnému pozemku.
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Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům bude provedeno v souladu s platnou právní úpravou dle
zákona o oceňování majetku a jeho předpokládaná minimální cena činí 2.000 Kč. Cena věcného břemene
bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 
2) schvaluje
 zřízení věcného břemene umístění pilíře na pozemku ve vlastnictví města Příbram p. č. 156/2 v k. ú.

Narysov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, za podmínky dořešení současného nesouladného majetkoprávního
vztahu k povinnému pozemku.

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům bude provedeno v souladu s platnou právní úpravou dle
zákona o oceňování majetku a jeho předpokládaná minimální cena činí 2.000 Kč. Cena věcného břemene
bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 

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

 
Žádost o prodej části pozemku p. č. 1021/1 a části pozemku p. č. 1023/41,
oba v katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0302/2022 47
1) neschvaluje
 záměr prodat část pozemku p. č. 1021/1 o výměře cca 200 m2 z celkové výměry 18980 m2 a část pozemku

p. č. 1023/41 o výměře cca 17 m2 z celkové výměry 34 m2 (části pozemků jsou vyznačeny v situačním
snímku, který je nedílnou součástí předkládaného materiálu), oba v katastrálním území Příbram.

 

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

 
Žádost o prodej pozemků, příp. jejich částí, p. č. 715/71, p. č. 715/83, p. č.
2061, p. č. 715/47, vše v katastrálním území Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0303/2022 48
1) schvaluje
 záměr prodeje pozemku p. č. 715/71, pozemku p. č. 715/83, části pozemku p. č. 2061 o výměře cca 8 m2 z

celkové výměry 28 m2 a části pozemku p. č. 715/47 o výměře cca 125 m2 z celkové výměry 5647 m2 (části
pozemků jsou vyznačeny v situačním snímku, který je nedílnou součástí předkládaného materiálu), vše
v katastrálním území Březové Hory.

 

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

 
Návrh na výkup pozemku p. č. 479/88 v katastrálním území Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0304/2022 49
1) doporučuje
 ZM schválit výkup pozemku p. č. 479/88 v katastrálním území Březové Hory, který je ve vlastnictví (ve

výši id. 1/6 podílu)  XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXX X XXXXX
XXXXXXXX, (ve výši id. 1/6 podílu) paní XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XX XXXXX
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XXXXX X XXXXXXXX, (ve výši id. 2/6 podílu) pana XXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXX XXX XXX
XXXXXXX, (ve výši id. 2/6 podílu) paní XXXX XXXXXXXX XX XX XXX XXX XX XXXXXXXXX, do
vlastnictví města Příbram, za cenu 500 Kč/m2.

 

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

 
Výkup pozemků v katastrálním území Zavržice, formou elektronické aukce

Usnesení číslo: R.usn.č.0305/2022 50
1) bere na vědomí
 informaci ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128

00 Praha 2 - Nové Město, IČO 69797111, o připravovaném prodeji pozemků p. č. 176/2, p. č. 176/3, p. č.
182/10, p. č. 183/1, p. č. 185/6, p. č. 187/2, p. č. 187/3, vše v katastrálním území Zavržice.

 
2) nedoporučuje
 ZM schválit přihlášení města Příbram do elektronické aukce, za účelem nabytí pozemků p. č. 176/2, p. č.

176/3, p. č. 182/10, p. č. 183/1, p. č. 185/6, p. č. 187/2, p. č. 187/3, vše v katastrálním území Zavržice,
do vlastnictví města Příbram.

 

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

 
Žádost o prodej tří různých částí pozemku p. č. 85/196 v katastrálním území
Zdaboř

Usnesení číslo: R.usn.č.0306/2022 51
1) schvaluje
 záměr prodeje části pozemku p. č. 85/196 o výměře cca 8 m2 z celkové výměry 494

m2 (příslušná část pozemku pod přístupem je v situačním snímku rozlišena označením 1) v katastrálním
území Zdaboř, podmíněného zřízením věcného břemene elektro a vodovodní přípojky na části pozemku
p. č. 85/196 v katastrálním území Zdaboř, ve prospěch pozemku p. č. 85/17 v k. ú. Zdaboř, který je ve
vlastnictví manželů XXXXXXXXX, bytem XX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X X XXXXXXX

 

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

 
Úhrada za bezesmluvní užívání pozemků v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0307/2022 52
1) schvaluje
 úhradu náhrady ve výši X XXX XXX Kč městem Příbram, XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXX X, za bezesmluvní užívání pozemků p. č. 1890/1,
p. č. 2580/27, p. č. 2604/156, p. č. 2604/157, p. č. 4191/1, p. č. 4191/8, p. č. 4191/14, p. č. 4194/2, p.
č. 4219/140, p. č. 4219/141, p. č. 4219/142, p. č. 4233/102, p. č. 4233/103 a p. č. 4233/114, vše v k. ú.
Příbram, za období od 8. 8. 2018 do 8. 8. 2021.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: Ing. Holý se zdržel
hlasování.)

 

 
Úhrada za bezesmluvní užívání pozemků p. č. 2333/131 a p. č. 3183/16, oba
v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0308/2022 53
1) schvaluje
 úhradu náhrady ve výši XX XXX Kč městem Příbram, za bezesmluvní užívání pozemků p. č. 2333/131 a

p. č. 3183/16, oba v katastrálním území Příbram, za období od 21. 11. 2018 do 21. 11. 2021, XXXX XXX
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXX, ve výši X XXX Kč, XXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXX, ve výši X XXX Kč aXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXX, ve výši X XXX Kč.

 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení
VN, budoucího uložení kabelového vedení NN a umístění plastového pilíře –
pozemek p. č. 715/80 v k. ú. Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0309/2022 54
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení VN a budoucího uložení kabelového

vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č. 715/80 v k. ú. Březové Hory a dále zřízení
věcného břemene budoucího umístění plastového pilíře na pozemku ve vlastnictví města Příbram p. č.
715/80 v k. ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín – Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, to vše podmíněno uzavřením kupní smlouvy o
prodeji části pozemku p. č. 715/80 o výměře cca 7 m2 z celkové výměry 3794 m2 v k. ú. Březové Hory,
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 14.700 Kč. Cena věcného
břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 

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

 
Návrh na prodej pozemků p. č. 59/22, p. č. 61/3, p. č. 61/4, vše v k. ú.
Zdaboř, obálkovou metodou

Usnesení číslo: R.usn.č.0310/2022 55
1) doporučuje
 ZM schválit prodej pozemků p. č. 59/22, p. č. 61/3, p. č. 61/4, vše v katastrálním území Zdaboř, formou

výběrového řízení - obálkovou metodou, kdy minimální výše podání činí 1.490 Kč/m2 s tím, že:
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- bude ujednána povinnost kupujícího přistoupit k závazkům prodávajícího, které vyplývají ze Smlouvy o
bezúplatném převodu pozemků č. 1006991616 ze dne 8.9.2016, a to že pozemek p. č. 61/4 v katastrálním
území Zdaboř, bude využit k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení, a že
pro případ nesplnění předmětné podmínky po převodu na třetí osobu z důvodu změny územního plánu,
územního rozhodnutí nebo regulačního plánu, byla sjednána sankce spočívající v poskytnutí náhrady ČR
  Státnímu pozemkovému úřadu ve výši ceny pozemku podle cenového předpisu platného ke dni uzavření
příslušné smlouvy ze dne 8.9.2016; přičemž závazek kupujícího nezanikne převodem pozemku na další
osobu,
-  kupující bere na vědomí skutečnost, že do pozemku p. č. 61/3  je vklíněn cizí pozemek p. č. st. 61,
ve vlastnictví fyzických osob. Na tomto pozemku se nachází stavba, která nemá v katastru nemovitostí
uvedeného vlastníka,
- kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 4.000 Kč.

 

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

 
Žádost o směnu částí pozemků p. č. 79/1 a p. č. 49/47 za část pozemku p. č.
49/38, vše v k. ú. Zdaboř

Usnesení číslo: R.usn.č.0311/2022 56
1) schvaluje
 záměr směnit část pozemku p. č. 79/1 o výměře cca 350 m2 z celkové výměry

611 m2 (předmětná část pozemku nesmí zasahovat do stávajícího chodníku a
místní komunikace) v katastrálním území Zdaboř, který je ve vlastnictví města

Příbram, za část pozemku p. č. 49/38 o výměře cca 1340 m2 z celkové výměry

3098 m2 (část pozemku pod plánovanou propojkou Zdabořská – Rožmitálská)
a pozemky p. č. 49/49, p. č. 49/48, vše v katastrálním území Zdaboř, které jsou
ve vlastnictví společnosti Rezidence Zdaboř s.r.o., se sídlem Randova 3205/2, 150
00 Praha 5 - Smíchov, IČO 27435067, s tím, že bude zřízeno bezúplatné věcné
břemeno již uložených vodovodních sítí a veřejného osvětlení, ve prospěch města
Příbram, a to pouze v případě prokázání existence těchto sítí v pozemku p. č. 79/1
v k. ú. Zdaboř.

 

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

 
Dlouhodobá koncepce hospodaření s vybraným nemovitým majetkem ve
vlastnictví města Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0312/2022 57
1) doporučuje
 ZM

schválit Dlouhodobou koncepci hospodaření s vybraným nemovitým majetkem ve vlastnictví města
Příbram, jejíž text je přílohou předloženého materiálu.

 
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Návrh na schválení podání výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.
A 1039/OSM/2019 ze dne 03.12.2019, ve znění pozdějších dodatků

Usnesení číslo: R.usn.č.0313/2022 58
1) stahuje
 materiál z dnešního jednání RM. 
 

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

 
Plánovací smlouva na vybudování zpevněné místní komunikace a veřejného
kanalizačního a vodovodního řadu na parcelách p. č. 4519/1, 4519/2 a
4540/2 vše v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0314/2022 59
1) bere na vědomí
 Žádost žadatelů a znění plánovací smlouvy na vybudování zpevněné místní

komunikace a veřejného kanalizačního a vodovodního řadu na parcelách p.
č. 4519/1, 4519/2 a 4540/2 vše v k.ú. Příbram s podílovými spoluvlastníky XXXXX
XXXXXXX XXXXXX a XXXX XXXXXXX XXXXXXXX.

 

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

 
Plánovací smlouva na vybudování zpevněné místní komunikace a veřejného
kanalizačního a vodovodního řadu na parcelách p. č. 4519/1, 4519/2 a
4540/2 vše v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0315/2022 60
1) schvaluje
 Uzavření plánovací smlouvy na vybudování zpevněné místní komunikace a

veřejného kanalizačního a vodovodního řadu na parcelách p. č. 4519/1, 4519/2 a
4540/2 vše v k.ú. Příbram s podílovými spoluvlastníky XXXXX XXXXXXX XXXXXX a
XXXX XXXXXXX XXXXXXXX.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: Ing. Holý se zdržel
hlasování.)

 

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

Usnesení číslo: R.usn.č.0316/2022 61
1) rozhodla
 o zařazení společnosti IZOP-PB s.r.o., se sídlem Seifertova 525, 261 01 Příbram VII,

IČO: 1951891 do dynamického nákupního systému.
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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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Rekonstrukce ul. Prokopská,
Příbram VI – Březové Hory – vyloučení a výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0317/2022 62
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Rekonstrukce

ul. Prokopská, Příbram VI – Březové Hory“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.

 
2) rozhodla
 1) o vyloučení společnosti BUNG CZ s.r.o., se sídlem V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha, IČO 27454576

z výběrového řízení z důvodu odstoupení;

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

Dílčí část 1 – společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha
IČO 47116901, za celkovou nabídkovou cenu 245 000,00 Kč bez DPH;

Dílčí část 2 – společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha
IČO 47116901, za celkovou nabídkovou cenu 65 000 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Rekonstrukce ul. Prokopská,
Příbram VI – Březové Hory“ se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní
90/4, 150 00 Praha IČO 47116901 na dílčí části 1 a 2 za nabídkové ceny uvedené v bodě 2.

 
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: )
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........................................

 
 
 

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

Ověřuje
Ing. Petr Rotter v.r.

Ověřuje
 
 
 

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

starosta
 
 
 

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

Zapsal
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