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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: 19.04.2022

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0365/2022 Schválení programu včetně návrhů změn a
doplňků

R.usn.č.0366/2022 Návrh z jednání Bytové komise ze dne 6.4.2022 Ing. Pavla Sýkorová
R.usn.č.0367/2022 Žádost o schválení spolupořádání akce pro

veřejnost dne 20. 4. 2022 Ples seniorů
Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.0368/2022 Žádost o schválení změny ceníku úkonů
pečovatelské služby od 1. 6. 2022

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.0369/2022 Žádost o schválení změny úhrady za stravování v
Domově seniorů od 1. 6. 2022 a s tím související
zvýšení ceny obědů pro klienty pečovatelské
služby

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.0370/2022 Žádost o schválení dodatku č. 1 k Veřejnoprávní
smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby na
rok 2022

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.0371/2022 COWÁRNA z.s. - žádost JUDr. Jaroslava
Vodičková

R.usn.č.0372/2022 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o servisu JUDr. Jaroslava
Vodičková

R.usn.č.0373/2022 MKC - žádost JUDr. Jaroslava
Vodičková

R.usn.č.0374/2022 Stížnost na jednání Technických služeb města
Příbrami, p. o.

Mgr. Jan Konvalinka

R.usn.č.0375/2022 1. výběrové řízení v roce 2022 na poskytnutí
zápůjček z Fondu zápůjček města Příbram

Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0376/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0377/2022 Souvislé opravy komunikace v ulici U Školy -
Dodatek č. 1 k SoD

Mgr. Ondřej Klečka

R.usn.č.0378/2022 Návrh na přidělení bytu v DPS PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.0379/2022 Přidělení sociálního bytu PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.0380/2022 Žádost o finanční příspěvek pro talentované dítě PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.0381/2022 Jmenování členů konkursní komise pro konkursní

řízení na obsazení pracovního místa ředitele
Základní umělecké školy Antonína Dvořáka,
Příbram

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0382/2022 Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 - žádost o
souhlas zřizovatele s přijetím daru

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0383/2022 Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279,
příspěvková organizace - žádost o souhlas
zřizovatele s přijetím daru

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0384/2022 Žádost o dotaci - Nedělní varhanní půlhodinky na
Svaté Hoře 2022

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0385/2022 Königs Wusterhausen - městské slavnosti 2022 Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0386/2022 Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279,

příspěvková organizace - žádost o souhlas
zřizovatele s navýšením kapacity školní jídelny

Ing. Lea Enenkelová
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R.usn.č.0387/2022 Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279,
příspěvková organizace - žádost o souhlas
zřizovatele s navýšením provozního příspěvku

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0388/2022 Revokace bodu I. a II. usn. č. 0228/2022 ze dne
07. 03. 2022

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0389/2022 Dodatek č.2 k SOD investiční akce "Příbram, ul.
Milínská - úpravy vodohospodářských sítí

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0390/2022 Řešení splaškových a dešťových vod – ulice
Vokačovská - Prachatická

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0391/2022 Most Ryneček – uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o přeložce kabelového vedení

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0392/2022 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti - protlak vodovodního řadu - Na
Leštině, II. etapa

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0393/2022 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti splaškové kanalizace na p.č. 3613/25;
3613/13 a 3613/3 v k.ú. Příbram a to bezúplatně

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0394/2022 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti splaškové kanalizace na p.č. 4842/27 v
k.ú. Příbram a to bezúplatně

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0395/2022 Schválení nového postupu pro odkup
vodohospodářského majetku městem Příbram

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0396/2022 Odkoupení dokončené stavby vodovodního řadu na
p.č. 76/1, 106/8 a 104/37 v k.ú. Kozičín

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0397/2022 Odkoupení dokončené stavby vodovodního a
kanalizačního řadu na p.č. 987 v k.ú. Příbram

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0398/2022 Prodej pozemku p. č. 239/1 a části pozemku p. č.
179/46, oba v katastrálním území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0399/2022 Žádost o prodej pozemku p. č. st. 1668/4 v
katastrálním území Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0400/2022 Žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o
právu provést stavbu, smlouvě o výpůjčce a
smlouvě o nájmu ze dne 16. 4. 2021

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0401/2022 Žádost o prodej tří částí pozemku p. č. 4407/5 v
katastrálním území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0402/2022 Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram č.
0191/2022 ze dne 21.2.2022

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0403/2022 Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města
Příbram č. 0834/2021 ze dne 6.9.2021

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0404/2022 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o
dílo o poskytování úklidových prací a dalších
služeb, ze dne 03.08.2010 se společností Centrum
integrovaných služeb, spol. s r.o.

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0405/2022 Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města
Příbram č. 274/2021 ze dne 6.4.2021

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0406/2022 Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města
Příbram č. 0796/2021 ze dne 23.8.2021

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0407/2022 Návrh na doprojednání věcného břemene
uloženého kabelového vedení NN přes pozemek p.
č. 1373/12 v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0408/2022 Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram
č. 0246/2022 ze dne 7.3.2022 a žádost o zřízení
věcného břemene budoucího uložení kabelového

Mgr. Žaneta
Vaverková
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vedení NN – pozemek p. č. 604/1 v k. ú. Březové
Hory

R.usn.č.0409/2022 1) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN, budoucího uložení
kabelového vedení VN a sítě pro elektronickou
komunikaci – pozemky p. č. 715/158 a p. č.
715/212, oba v k. ú. Březové Hory 2) Žádost o
odprodej části pozemku p. č. 715/158 o výměře
cca 19 m2 z celkové výměry 2462 m2 v k. ú.
Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0410/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení plynovodů a veřejných částí přípojek -
pozemky v k. ú. Příbram a v k. ú. Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0411/2022 Stanovení některých podstatných náležitostí
návrhu nové nájemní smlouvy se spolkem SK
SPARTAK Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0412/2022 Žádost Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram o
souhlas s umístěním sídla

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0413/2022 Městský architekt (externí odborný konzultant) –
výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0414/2022 DNS na výstavbu, opravy a údržbu
vodohospodářského majetku města Příbram–
zařazení dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

 
Projednané informace na programu jednání dne: 19.04.2022

 
 Název Předkladatel

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

Usnesení číslo: R.usn.č.0365/2022 4
1) schvaluje
 upravený program dnešního jednání RM.
 

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

 
Návrh z jednání Bytové komise ze dne 6.4.2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0366/2022 5
1) schvaluje
 1) uzavření dodatku č.4 k nájemní smlouvě č. 335/MERK/2016 ze dne 11.4.2016

(konsolidované znění) s XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX na pronájem bytu č. XXX X
XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX byt standard, 1+1, cena 100,00
Kč /m2/měsíc, od 1.5.2022 na dobu určitou - 2 roky,

2) uzavření dodatku č.3 k nájemní smlouvě č. 433/MERK/2017 ze dne 21.4.2017
(konsolidované znění) s XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX na pronájem bytu č. XXX
X XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, byt standard, 2+1, cena 100,00
Kč /m2/měsíc, od 1.5.2022 na dobu určitou - 2 roky,  

3) uzavření dodatku č.4 k nájemní smlouvě č. 565/MERK/2014 ze dne 9.5.2014
(konsolidované znění) s XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX na pronájem bytu č. XXX
X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX byt standard, 1+1, cena 100,00 Kč /m2/
měsíc, od 15.5.2022 na dobu určitou - 2 roky,

4)  uzavření dodatku č.5 k nájemní smlouvě č. 558/MERK/2014 ze dne 13.5.2014
(konsolidované znění) s XXXX XXXXXXX XXXXXXX, na pronájem bytu č. XX X
XXXXXXXX XXX XXX XXXXXX XXXXX byt pro PVO, 2+0, cena 61,66 Kč /m2/měsíc,
od 15.5.2022 na dobu určitou - 2 roky,

5)  uzavření dodatku č.3 k nájemní smlouvě č. 614/MERK/2016 ze dne 27.5.2016
(konsolidované znění) s XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX na pronájem bytu č. XXX X
XXXXXXXX XXX XXX XXXXXX XXXX, byt pro PVO, 1+1, cena 61,66 Kč /m2/měsíc,
od 1.6.2022 na dobu určitou - 1 rok.

 

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

 
Žádost o schválení spolupořádání akce pro veřejnost dne 20. 4. 2022 Ples
seniorů

Usnesení číslo: R.usn.č.0367/2022 6
1) schvaluje
 spolupořádání akce pro veřejnost dne 20. 4. 2022 Ples seniorů a úhradu nákladů z

provozního příspěvku zřizovatele dle důvodové zprávy
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Žádost o schválení změny ceníku úkonů pečovatelské služby od 1. 6. 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0368/2022 7
1) stahuje
 materiál z dnešního jednání RM.
 

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

 
Žádost o schválení změny úhrady za stravování v Domově seniorů od 1. 6.
2022 a s tím související zvýšení ceny obědů pro klienty pečovatelské služby

Usnesení číslo: R.usn.č.0369/2022 8
1) schvaluje
 navýšení úhrady za stravování v Domově seniorů od 1. 6. 2022 a s tím související

zvýšení ceny obědů pro klienty pečovatelské služby dle návrhu.
 

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

 
Žádost o schválení dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci na
poskytování sociální služby na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0370/2022 9
1) schvaluje
 dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální

služby na rok 2022, evidenční číslo dodatku poskytovatele S-0258/SOC/2022/1.
 

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

 
COWÁRNA z.s. - žádost

Usnesení číslo: R.usn.č.0371/2022 10
1) schvaluje
 udělení výjimky dle článku 4 písm. b) OZV Města Příbram č. 3/2018 ze dne

18.06.2018 na akci pořádanou COWÁRNA, z.s. dne 17.09.2022 Svatohorský
Downtown Příbram 2022“ na této trase:

• Svatá Hora,
• Mariánské údolí,
• Nám. Dr.Josefa Theurera,
• Na Valešince,
• Václavské náměstí,
• Lázeňská,
• Střelecká,
• Pražská,
• Palackého,
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• Pivovarská,
• Potoční,
• Dlouhá.

       
 

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

 
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o servisu

Usnesení číslo: R.usn.č.0372/2022 11
1) schvaluje
 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o servisu  mezi městem Příbram a společností

ČIP plus,  s. r. o., se sídlem Příbram III, Milínská 130, 261 01, IČO 47052066,
jehož předmětem je aktualizace ceníku a rozsahu poskytovaných služeb.

 
 1. JUDr. Jaroslava Vodičková, velitel městské policie
 

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

 
MKC - žádost

Usnesení číslo: R.usn.č.0373/2022 12
1) schvaluje
 udělení výjimky dle článku 4 písm. b) OZV Města Příbram č. 3/2018 ze dne

18.06.2018 na akce:

- dne 07.05.2022 E!E – okolí Junior klubu 

- dne 26.06. Dechovkové koncerty – nám. 17. listopadu Příbram VII

- dne 02.07.2022 a 03.07.2022  Prokopská pouť – Březové Hory Příbram VI

- dne 21.08.2022  Dechovkové koncerty – Dvořákovo nábřeží Příbram I

- dne 10.09.2022  Šalmaj – nádvoří Svaté Hory Příbram II

-  dne 27.11. 2022  Zahájení adventu – nám. T.G.M. Příbram I

-  dne 04.12.2022  1. Adventní neděle – nám. J.A. Alise Příbram VI

-  dne 11.12. 2022  2. Adventní neděle – nádvoří Svaté Hory Příbram II

-  dne 18.12. 2022  3. Adventní neděle – nám. 17. listopadu Příbram VII
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Stížnost na jednání Technických služeb města Příbrami, p. o.

Usnesení číslo: R.usn.č.0374/2022 13
1) bere na vědomí
 stížnost v příloze tohoto materiálu,
 
2) ukládá
 starostovi odeslat odpověď na stížnost ve smyslu vyjádření uvedeného v zápisu z jednání rady města.
 

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

 
1. výběrové řízení v roce 2022 na poskytnutí zápůjček z Fondu zápůjček
města Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0375/2022 14
1) doporučuje
 ZM schválit

úpravu článku 4, bodu 3 statutu fondu zápůjček, která bude spočívat v úpravě první věty bodu 3,
konkrétně v navýšení úrokové sazby ze dvou na pět procent,

 
2) doporučuje
 ZM schválit

poskytnutí zápůjčky a její zajištění za podmínek uvedených v důvodově zprávě ve výši 200.000,00 Kč
paní XXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXX, s
dobou splatnosti 4 roky a úrokovou sazbou 5 %.

 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0376/2022 15
1) schvaluje
 RZ0033 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly 728 - OSVZ v

souladu s usnesením RM č. usn 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022.

 

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

 
Souvislé opravy komunikace v ulici U Školy - Dodatek č. 1 k SoD

Usnesení číslo: R.usn.č.0377/2022 16
1) schvaluje

 
Rada města, 12. jednání, dne 19.04.2022 Strana 8/25



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

 Změnu závazku podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)  na investiční akci
„Souvislé opravy komunikace v ulici U Školy“ podle Změnového listu 1,
která představuje vícepráce ve výši 199 900,00 Kč bez DPH (tj. 241 879.00
Kč s DPH).

 
2) schvaluje
 Uzavření  dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1067/OSH/2021 na investiční

akci „Souvislé opravy komunikace v ulici U Školy“ se společností ČNES
dopravní stavby a.s, se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, IČ:
47781734, kterým dojde ke změně díla podle změnového listu č. 1, jímž se
mění celková hodnota díla na částku 1 187 904,89 Kč bez DPH (tj.  1 437
364.92  Kč s DPH).

 
3) ukládá
 OSH administrovat uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 1067/

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

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

 

 
Návrh na přidělení bytu v DPS

Usnesení číslo: R.usn.č.0378/2022 17
1) schvaluje
 1) přidělení bytu č. 23/413 v DPS Příbrami VIII, Brodská 101 pro manžele XXXXX X

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

2) přidělení bytu č. 46 v DPS Příbrami I, Hradební 69 pro paní XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX podle Směrnice
č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.

3) přidělení bytu č. 52 v DPS Příbrami I, Hradební 69 pro paní XXXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX 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: )
 

 
Přidělení sociálního bytu

Usnesení číslo: R.usn.č.0379/2022 18
1) schvaluje
 přidělení sociálního bytu č. 17, Příbram VI, U Dolu Anna 26, pro XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXX podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ
„Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o finanční příspěvek pro talentované dítě

Usnesení číslo: R.usn.č.0380/2022 19
1) schvaluje
  

1) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6 400,- Kč pro subjekt SK Spartak Příbram, spolek, se sídlem
Žižkova 694, Příbram II, 261 01, IČO: 61904889, na úhradu členských příspěvků XXXX XXXXXXX  ve
výši 6 400,- Kč, a to za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím
zřízeným či založeným, a to ke dni podpisu smlouvy,

2) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem SK Spartak Příbram, spolek, se sídlem Žižkova 694,
Příbram II, 261 01, IČO: 61904889, o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6 400,- Kč na úhradu
členských příspěvků.

 
 

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

 
Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení
pracovního místa ředitele Základní umělecké školy Antonína Dvořáka,
Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0381/2022 20
1) jmenuje
 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením Rady města Příbram č.0280/2022 ze
dne 21.03.2022

konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Příbram ve složení:

pan/paní

XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXčlen určený zřizovatelem, předseda komise

XXXX XXXXXXXX XXXX XXčlen určený zřizovatelem

XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXčlen určený krajským úřadem
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XXXX XXXXXXXXXXX X inspektor ČŠI

XXXXX XXX XXXXXXX XXXXX X odborník v oblasti státní správy – člen určený ČŠI

XXXX XXX XXXXXXXXXXX X odborník v oblasti organizace a řízení ve školství – člen určený ČŠI

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X pedagogický pracovník školy
 
2) pověřuje
 paní XXXX XXXX XXXXX funkcí tajemníka komise; tajemník není členem konkursní komise.
 
3) určuje
 jako odborníka s hlasem poradním, který se účastní jednání konkurzní komise paní XXXX

XXX XXXXXXXXXXX.
 

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

 
Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 - žádost o souhlas zřizovatele s
přijetím daru

Usnesení číslo: R.usn.č.0382/2022 21
1) souhlasí
 s tím, aby Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 přijala účelově určený finanční dar ve výši

32.000,00 Kč od státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, s.p. se sídlem Pod Juliskou 1621/5,
Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 00000205, který bude použit na pořízení učebních pomůcek, mimoškolní
zájmovou činnost a školní stravování pro ukrajinské žáky.

 

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

 
Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace -
žádost o souhlas zřizovatele s přijetím daru

Usnesení číslo: R.usn.č.0383/2022 22
1) souhlasí
 s tím, aby Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace přijala účelově určený

finanční dar ve výši 60.000,00 Kč od státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, s.p. se sídlem Pod
Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 00000205, který bude použit na pořízení učebních
pomůcek, mimoškolní zájmovou činnost a školní stravování pro ukrajinské žáky.

 

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

 
Žádost o dotaci - Nedělní varhanní půlhodinky na Svaté Hoře 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0384/2022 23
1) doporučuje
 1. ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 45 000,- Kč pro fyzickou osobu

BcA. Šmolík Pavel, Kozárovice 81, 262 84 Kozárovice, IČ: 00927201, na
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projekt s názvem „Nedělní varhanní půlhodinky na Svaté Hoře 2022“, 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 s fyzickou osobou BcA. Šmolík Pavel,
Kozárovice 81, 262 84 Kozárovice, IČ: 00927201, o poskytnutí dotace ve výši
45 000,- Kč na projekt “Nedělní varhanní půlhodinky na Svaté Hoře 2022“, 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: )
 

 
Königs Wusterhausen - městské slavnosti 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0385/2022 24
1) schvaluje
 zahraniční pracovní cestu do partnerského města Königs Wusterhausen k účasti

na městských slavnostech, které se uskuteční ve dnech 24. 06. – 25. 06. 2022.
Cesty se zúčastní zástupci města ve složení: Mgr. Jan Konvalinka a řidič. Cestovní
náklady (pojistné, stravné, 40 % kapesného pro zástupce města) hradí město
Příbram z kap. 777 – OŠKS. Cesta se uskuteční služebním vozidlem.

 

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

 
Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace -
žádost o souhlas zřizovatele s navýšením kapacity školní jídelny

Usnesení číslo: R.usn.č.0386/2022 25
1) souhlasí
 s tím, aby Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace, v souladu s ust. §

7 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem
na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, podala ve zrychleném řízení žádost
o navýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně z 500 na 600 strávníků
s účinností od 01.05.2022 za účelem zajištění stravování pro žáky z Ukrajiny.

 

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

 
Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace -
žádost o souhlas zřizovatele s navýšením provozního příspěvku

Usnesení číslo: R.usn.č.0387/2022 26
1) schvaluje
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 navýšení provozního příspěvku Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvkové
organizace dle důvodové zprávy předloženého materiálu.

 

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

 
Revokace bodu I. a II. usn. č. 0228/2022 ze dne 07. 03. 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0388/2022 27
1) schvaluje
 rozšíření předmětu díla a uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 1100/OIRM/2016 na zpracování

projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací "Projektová dokumentace - výměna VaK a
prodloužení dešťové kanalizace v Na Leštině, Příbram IX" se společností D-PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a. s., Sokolovská 45, 186 00 Praha, IČO: 26760312, jímž se mění celková cena díla na
částku 395 800,00 Kč bez DPH (tj. 478 918,00 Kč s DPH).

 
2) ukládá
 OIRM administrovat uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 1100/OIRM/2016 podle bodu I. tohoto

usnesení.
 

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

 
Dodatek č.2 k SOD investiční akce "Příbram, ul. Milínská - úpravy
vodohospodářských sítí

Usnesení číslo: R.usn.č.0389/2022 28
1) schvaluje
 provedení dodatečně navržených změn na investiční akci  "Příbram, ul. Milínská - úpravy

vodohospodářských sítí" podle Změnového listu č.2, který představuje vícepráce ve výši 618 636,02 Kč
bez DPH (tj. 748 549,58 Kč s DPH), což ve výsledku navyšuje cenu díla o  618 636,02 Kč bez DPH (tj.
748 549,58 Kč s DPH). Celková výše hodnoty uvedené dodatečně navrhované změny podle Změnového
listu č.2 představují vícepráce ve výši 618 636,02 Kč bez DPH (tj. 748 549,58 Kč s DPH).

 
2) schvaluje
 uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 532/OIRM/2021 na investiční akci  "Příbram, ul. Milínská -

úpravy vodohospodářských sítí" se společností 1. SčV, a. s., Novohospodská 93, 261 01 Příbram, IČO:
47549793, kterým dojde ke změně díla podle Změnového listu č.2 a jímž se mění celková cena díla na
částku 24 664 024,04 Kč bez DPH (tj. 29 843 469,09 Kč s DPH).

 
3) ukládá
 OIRM administrovat uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 532/OIRM/2021 podle bodu I. a II.

tohoto usnesení.
 

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

 
Řešení splaškových a dešťových vod – ulice Vokačovská - Prachatická
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Usnesení číslo: R.usn.č.0390/2022 29
1) bere na vědomí
 vyhotovení studie proveditelnosti řešení splaškových a dešťových vod

společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
 
2) ukládá
 OIRM pokračovat v dalších stupních projektové dokumentace dle předložené

studie proveditelnosti.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Mgr. Konvalinka
nepřítomen při hlasování.)

 

 
Most Ryneček – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o přeložce kabelového
vedení

Usnesení číslo: R.usn.č.0391/2022 30
1) schvaluje
 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení

určeného k dodávce elektrické energie v rámci stavby „Most Ryneček“ s ČEZ
Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 8748,
405 02 Děčín. Odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy
je cca 413 000,00 Kč (nepodléhá DPH).

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Mgr. Konvalinka
nepřítomen při hlasování.)

 

 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - protlak
vodovodního řadu - Na Leštině, II. etapa

Usnesení číslo: R.usn.č.0392/2022 31
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku

p.č. 3213/1 v k.ú. Příbram, Středočeským krajem, IČO 70891095, Zborovská 11
150 21  Praha 5 - Smíchov, zast. Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského
kraje, příspěvkovou organizací, IČO 00066001, Zborovská 11, 150 21  Praha 5 -
Smíchov, za jednorázovou náhradu 1.725,- Kč plus DPH.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Mgr. Konvalinka
nepřítomen při hlasování.)

 

 
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti splaškové
kanalizace na p.č. 3613/25; 3613/13 a 3613/3 v k.ú. Příbram a to
bezúplatně

Usnesení číslo: R.usn.č.0393/2022 32
1) schvaluje
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 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti splaškové kanalizace na
p.č. 3613/25; 3613/13 a 3613/3 v k.ú. Příbram se společností PARK EVROPSKÁ
a.s., IČO 28409469, Ocelářská 1354/35, Libeň, 190 00 Praha 9 a to bezúplatně.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Mgr. Konvalinka
nepřítomen při hlasování.)

 

 
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti splaškové
kanalizace na p.č. 4842/27 v k.ú. Příbram a to bezúplatně

Usnesení číslo: R.usn.č.0394/2022 33
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti splaškové kanalizace na

p.č. 4842/27 v k.ú. Příbram se společností BM Land Česko s.r.o., IČO 04335686,
Türkova 1272/7, Chodov, 149 00 Praha 4 a to bezúplatně.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Mgr. Konvalinka
nepřítomen při hlasování.)

 

 
Schválení nového postupu pro odkup vodohospodářského majetku městem
Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0395/2022 34
1) schvaluje
 nový postup pro odkup vodohospodářského majetku městem Příbram, na základě

vzorových smluv vypracovaných XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Mgr. Konvalinka
nepřítomen při hlasování.)

 

 
Odkoupení dokončené stavby vodovodního řadu na p.č. 76/1, 106/8 a
104/37 v k.ú. Kozičín

Usnesení číslo: R.usn.č.0396/2022 35
1) schvaluje
 uzavření kupní smlouvy na odkup dokončené stavby vodovodního řadu PE 63 o délce

139,6 m v pozemcích p.č. 76/1, 104/37 a 106/8 v k.ú. Kozičín s XXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXX XXXX XXX XXX XXXXXXX, za kupní cenu 1,- Kč.

 
2) schvaluje
 uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem p.č. 76/1 v k.ú. Kozičín,

povinným, Diamo, s.p., Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, na dobu
neurčitou a to bez úplaty. 

 
3) schvaluje
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 uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se spoluvlastníky p.č. 104/37 a 106/8 v
k.ú. Kozičín, povinnými, XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXX XXXX XXX XX XXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XXX X XXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XX
X XXXX XX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXX XXX,
na dobu neurčitou a to bez úplaty.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Mgr. Konvalinka
nepřítomen při hlasování.)

 

 
Odkoupení dokončené stavby vodovodního a kanalizačního řadu na p.č. 987 v
k.ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0397/2022 36
1) schvaluje
 uzavření kupní smlouvy na odkup dokončené stavby vodovodního řadu PE 63 o délce

10 m a kanalizačního řadu DN 200 o délce 3,5 m vše na p.č. 987 v k.ú. Příbram
od společnosti TURCEL s.r.o., IČO 07814763, 17. listopadu 296, 261 01  Příbram
VII, za kupní cenu 1,- Kč.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Mgr. Konvalinka
nepřítomen při hlasování.)

 

 
Prodej pozemku p. č. 239/1 a části pozemku p. č. 179/46, oba v katastrálním
území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0398/2022 37
1) doporučuje
 ZM schválit prodej části pozemku p. č. 239/1 o výměře cca 91 m2 z celkové výměry 104 m2 (dle

situačního snímku v příloze předloženého materiálu) v katastrálním území Příbram za cenu 1985 Kč/m2,
do vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XXX, s tím,
že kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 3 146 Kč.

 
2) nedoporučuje
 ZM schválit prodej pozemku p. č. 239/1 a části pozemku p. č. 179/46 o výměře cca 190 m2 z celkové

výměry 997 m2 (dle situačního snímku v příloze předloženého materiálu), oba v katastrálním území
Příbram, do vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXX
XXXX

 

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

 
Žádost o prodej pozemku p. č. st. 1668/4 v katastrálním území Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0399/2022 38
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MěÚ Příbram

1) schvaluje
 úhradu částky za bezesmluvní užívání pozemku p. č. st. 1668/4 v katastrálním území Březové Hory, ve

výši 223 Kč/m2/rok, společností STAVUS, a. s., se sídlem Poštovní ulice 6, 261 01 Příbram V - Zdaboř,
IČO 45148121, a to zpětně za tři roky.

 
2) doporučuje
 ZM schválit prodej pozemku p. č. st. 1668/4 v katastrálním území Březové Hory, za cenu 3156 Kč/m2,

společnosti STAVUS, a. s., se sídlem Poštovní ulice 6, 261 01 Příbram V - Zdaboř, IČO 45148121.
 

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

 
Žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu, smlouvě o
výpůjčce a smlouvě o nájmu ze dne 16. 4. 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0400/2022 39
1) schvaluje
 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu, smlouvě o výpůjčce a smlouvě o nájmu ze dne

16. 4. 2021 mezi vlastníkem pozemků městem Příbram a společností TM Consult a.s., se sídlem Orlov
79, 261 01 Příbram, IČO 28076192, kdy předmětem dodatku bude:
- rozšíření předmětu nájmu o pozemek p. č. 334/11, k. ú. Žežice, za nájemné ve výši 61 Kč/m2/rok,
- ujednání o udělení souhlasu města jako vlastníka pozemku p. č. 334/11, k. ú. Žežice, společnosti TM
Consult, a.s., s vynětím předmětné nemovité věci ze zemědělského půdního fondu, a to na náklady
žádající společnosti.

 

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

 
Žádost o prodej tří částí pozemku p. č. 4407/5 v katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0401/2022 40
1) doporučuje
 ZM schválit prodej tří částí pozemku p. č. 4407/5 (dle geometrického plánu č. 6482-305/2020 se jedná

o nově vzniklé pozemky p. č. 4407/17 o výměře 13 m2, za cenu 1311 Kč/m2, p. č. 4407/18 o výměře
4 m2, za cenu 1455 Kč/m2, p. č. 4407/19 o výměře 3 m2, za cenu1310 Kč/m2), v katastrálním území
Příbram, společnosti OC Nová Zdaboř a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město,
IČO 28076273, s tím, že bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno vodohospodářské sítě a sítě veřejného
osvětlení ve prospěch města Příbram, a to pouze v případě prokázání existence těchto sítí v předmětu
prodeje a dále s tím, že kupující přebírá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene č. A 640/OSM/2020 ze dne 1.9.2020, která byla uzavřena mezi městem Příbram
a ČEZ Distribuce, a.s..

 

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

 
Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram č. 0191/2022 ze dne
21.2.2022
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MěÚ Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0402/2022 41
1) schvaluje
 revokaci usnesení Rady města Příbram č.  0191/2022 ze dne 21.2.2022.
 

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

 
Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č. 0834/2021 ze
dne 6.9.2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0403/2022 42
1) schvaluje
 částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č. 0834/2021 ze dne 6.9.2021, týkající se ocenění práv

odpovídajících věcným břemenům, a to místo původně schváleného ocenění dle „Zásad" bude ocenění
provedeno v souladu s platnou právní úpravou dle zákona o oceňování majetku a jeho předpokládaná
minimální cena činí 5.790 Kč, cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních
předpisů.

 

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

 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo o poskytování úklidových
prací a dalších služeb, ze dne 03.08.2010 se společností Centrum
integrovaných služeb, spol. s r.o.

Usnesení číslo: R.usn.č.0404/2022 43
1) schvaluje
 uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo o poskytování úklidových prací a dalších služeb, ze dne

03.08.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.02.2021, mezi městem Příbram a společností Centrum
integrovaných služeb, spol. s r.o., se sídlem Příbram III, Purkyňova 224, IČO 61681296 ve smyslu návrhu
předmětného dodatku, který tvoří přílohu předloženého materiálu.

 

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

 
Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č. 274/2021 ze
dne 6.4.2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0405/2022 44
1) schvaluje
 částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č. 274/2021 ze dne 6.4.2021, týkající se ocenění práv

odpovídajících věcným břemenům, a to místo původně schváleného ocenění dle „Zásad" bude ocenění
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: )
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Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č. 0796/2021 ze
dne 23.8.2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0406/2022 45
1) schvaluje
 částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č. 0796/2021 ze dne 23.8.2021, týkající se ocenění

práv odpovídajících věcným břemenům, a to místo původně schváleného ocenění dle „Zásad" bude
ocenění provedeno v souladu s platnou právní úpravou dle zákona o oceňování majetku a jeho
předpokládaná minimální cena činí 3.990 Kč, cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle
platných právních předpisů.

 

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

 
Návrh na doprojednání věcného břemene uloženého kabelového vedení NN
přes pozemek p. č. 1373/12 v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0407/2022 46
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uloženého kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram

p. č. 1373/12 v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín – Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.

Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 1373/12 – 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: )
 

 
Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram č. 0246/2022 ze dne
7.3.2022 a žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového
vedení NN – pozemek p. č. 604/1 v k. ú. Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0408/2022 47
1) schvaluje
 revokaci usnesení Rady města Příbram č. 0246/2022 ze dne 7.3.2022.
 
2) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p.

č. 604/1 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, za podmínky koordinace stavební akce se
stavebními záměry města.

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: )
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1) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení
NN, budoucího uložení kabelového vedení VN a sítě pro elektronickou
komunikaci – pozemky p. č. 715/158 a p. č. 715/212, oba v k. ú. Březové
Hory 2) Žádost o odprodej části pozemku p. č. 715/158 o výměře cca 19 m2 z
celkové výměry 2462 m2 v k. ú. Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0409/2022 48
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN, budoucího uložení kabelového

vedení VN a sítě pro elektronickou komunikaci přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p. č. 715/158
a p. č. 715/212, oba 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. 715/158 o výměře cca 19 m2 z celkové výměry 2462 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, s tím, že musí být respektovány požadavky příspěvkové organizace
Technické služby města Příbrami.

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) doporučuje
 ZM schválit odprodej části pozemku p. č. 715/158 o výměře cca 19 m2 z celkové výměry 2462 m2 v k. ú.

Březové Hory (část pozemku vyznačena v situačním snímku, který je přílohou předloženého materiálu), za
cenu 1790 Kč/m2, do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, s podmínkou bezplatného zřízení věcného břemene uložení,
provozu, údržby a oprav veřejného osvětlení a kanalizačního řadu, ve prospěch prodávajícího, a to pouze
v případě prokázání existence těchto sítí v předmětu kupní smlouvy. Kupující uhradí náklady spojené se
zaměřením a vytyčením veřejného osvětlení a kanalizačního řadu.

 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení plynovodů a veřejných
částí přípojek - pozemky v k. ú. Příbram a v k. ú. Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0410/2022 49
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení plynovodů a veřejných částí přípojek přes pozemky ve vlastnictví města

Příbram p. č. 2577/1, p. č. 2579/1, p. č. 2580/1, p. č. 2581/29, p. č. 2604/1, p. č. 2632/1, p. č. 2631, p. č.
2633/26, p. č. 2660, p. č. 2726, p. č. 2633/25, p. č. 2633/14 a p. č. 2633/41, vše v k. ú. Příbram, a přes
pozemky ve vlastnictví města Příbram p. č. 715/42, p. č. 638, p. č. 596/10, p. č. 596/27, p. č. 601/33, p.
č. 601/34, p. č. 601/35, p. č. 601/36, p. č. 601/37, p. č. 601/38, p. č. 601/39, p. č. 601/40, p. č. 635/1, p.
č. 599/5, p. č. 599/1, p. č. 639, p. č. 57/1 a p. č. 596/1, vše v k. ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti
GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, za podmínky
koordinace stavební akce se stavebními záměry města a respektování požadavků Odboru investic a
rozvoje města s tím, že společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,
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IČO 27295567, bude s dostatečným předstihem o stavební akci informovat nájemce a oprávněné subjekty
v případech, kdy město Příbram uzavřelo smluvní vztah týkající se dotčených pozemků a postupovat
v součinnosti s nimi. Podmínkou zřízení věcného břemene je souhlas společnosti Energo Příbram, se
sídlem s.r.o., Obecnická 269, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram, IČO 06122108, se stavbou
na pozemcích dotčených vedením teplovodu. Garantem dodržení stanovených podmínek je společnost
GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, jako oprávněný
z věcného břemene.

Věcné břemeno bude oceněno dle „Zásad", a to:

k. ú. Příbram:
pozemek p. č. 2577/1 – komunikace II. třídy, ostatní pozemek
- uložení křížením komunikace za cenu 2.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace za cenu 500 Kč/
bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2579/1 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek, chodník
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/
bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2580/1 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek, chodník
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/
bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2581/29 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek, chodník
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/
bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2604/1 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek, chodník
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/
bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2632/1 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek, chodník
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/
bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2631 - komunikace III. třídy
- podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm

pozemek p. č. 2633/26 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek, chodník
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/
bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2660 - komunikace III. třídy, chodník
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/
bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2726 – chodník, ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2633/25 - komunikace III. třídy
- podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm

pozemek p. č. 2633/14 - komunikace III. třídy
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- podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm

pozemek p. č. 2633/41 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/
bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory:
pozemek p. č. 715/42 – chodník, ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 638 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/
bm, uložení protlakem za cenu 200 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 596/10 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek, chodník
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/
bm, uložení protlakem za cenu 200 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm, uložení do
chodníku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 596/27 - komunikace III. třídy
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/
bm, uložení protlakem za cenu 200 Kč/bm

pozemek p. č. 601/33 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 601/34 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 601/35 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 601/36 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 601/37 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/
bm, uložení protlakem za cenu 200 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 601/38 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 601/39 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/
bm, uložení protlakem za cenu 200 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 601/40 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/
bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 635/1 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek, chodník
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- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/
bm, uložení protlakem za cenu 200 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm, uložení do
chodníku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 599/5 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/
bm, uložení protlakem za cenu 200 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 599/1 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/
bm, uložení protlakem za cenu 200 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 639 - komunikace III. třídy, účelová komunikace, ostatní pozemek, chodník
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm,
uložení protlakem za cenu 200 Kč/bm, uložení v účelové komunikaci za cenu 100 Kč, uložení v ostatním
pozemku za cenu 100 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 57/1 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 596/1 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek, chodník
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/
bm, uložení protlakem za cenu 200 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm, uložení do
chodníku 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: )
 

 
Stanovení některých podstatných náležitostí návrhu nové nájemní smlouvy
se spolkem SK SPARTAK Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0411/2022 50
1) stanovuje
 pro účely předsmluvního vyjednávání ve věci návrhu nové nájemní smlouvy s nájemcem,

spolkem SK SPARTAK Příbram, na pronájem sportovního areálu:
- roční nájemné za užívání předmětu nájmu ve výši dle zápisu z jednání RM,
- výši ročního „rozvojového příspěvku“, který bude pronajímatel v plném rozsahu
investovat do provádění oprav, údržby a případně i investic do předmětu nájmu, dle zápisu
z jednání RM.
- specifikaci ploch, které bude nájemce v souladu s touto smlouvou oprávněn komerčně
využívat výlučně v rozsahu vnitroareálových reklamních ploch nacházejících se v území
vyznačeném v situačním snímku, který je přílohou předloženého materiálu.

 
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Žádost Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram o souhlas s umístěním sídla

Usnesení číslo: R.usn.č.0412/2022 51
1) souhlasí
 s umístěním sídla Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram, IČO 04513151, na adrese Příbram I,

ul. Tyršova č. p. 106, Příbram 261 01, na dobu určitou, do 31.12.2024, bez nároku na poskytnutí
nebytových prostor.

 

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

 
Městský architekt (externí odborný konzultant) – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0413/2022 52
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Městský architekt (externí odborný

konzultant)“ (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 účastníka Ing. arch.

Josefa Tlustého, se sídlem V Luhu 1215, 252 30 Řevnice, IČO: 67397956.
 
3) schvaluje
 závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek.
 
4) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu 2. a 3. tohoto

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

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

Usnesení číslo: R.usn.č.0414/2022 53
1) rozhodla
 o zařazení společnosti CZECHU Projects, s.r.o., se sídlem Kosobudy 34, 262 56 Klučenice, IČO: 094 632

83 do dynamického nákupního systému
 
2) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o zařazení dodavatelů do dynamického

nákupního systému dle bodu I. 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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