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MěÚ Příbram

 
Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 08.08.2022

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0721/2022 Schválení programu včetně návrhů změn a
doplňků

R.usn.č.0722/2022 Jmenování ředitele/ky příspěvkové organizace
Technických služeb města Příbram

Mgr. Jan Konvalinka

R.usn.č.0723/2022 Jmenování ředitele/ky příspěvkové organizace
Technických služeb města Příbram

Mgr. Jan Konvalinka

R.usn.č.0724/2022 Zapůjčení pódia pro SK Spartak Ing. Pavel
MáchaIng. Irena
Hofmanová

R.usn.č.0725/2022 SZM Příbram, p.o. - Předání technického
zhodnocení - Sportovní hala - Osvětlení haly

Mgr. Jan Slaba

R.usn.č.0726/2022 SZM Příbram, p.o. - Hřiště Hlinovky - Návrh
nového režimu provozu hřiště

Mgr. Jan Slaba

R.usn.č.0727/2022 SZM Příbram, p.o. - Informace o aktuálním
provozním stavu organizace SZM Příbram, p.o. a
odstraněných nedostatcích (05/2021-06/2022)

Mgr. Jan Slaba

R.usn.č.0728/2022 SZM Příbram, p.o. - Žádost o schválení investiční
akce - Hřiště pod Svatou Horou - Oplocení areálu

Mgr. Jan Slaba

R.usn.č.0729/2022 Návrh na revokaci usnesení RM č. 0686/2022/RM
ze dne 25.07.2022 ve věci výpůjčky rodinného
domku čp. 291 v Příbrami VI – Březové Hory

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.0730/2022 Dodatky k nájemním smlouvám/smlouvám o
výpůjčce (předmět byt či nebytový prostor),
v budovách DPS se zavedeným systémem
instalované a napojené EPS na pult centralizované
ochrany u HZS SK

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.0731/2022 Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od
01.04.2022 do 30.06.2022 včetně plnění usnesení
ZM za minulé období

Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0732/2022 Smlouva o vkladovém účtu uzavřená s J & T
BANKOU, a.s.

Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0733/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0734/2022 Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0735/2022 Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0736/2022 Inzerce zdarma ve zpravodaji Kahan Bc. Zuzana
Kučerová

R.usn.č.0737/2022 Dotační program Životní prostředí 2023 Ing. Petr Walenka
R.usn.č.0738/2022 Program pro poskytování dotací - dobrovolní hasiči Ing. Marika Vašková
R.usn.č.0739/2022 Stav požární ochrany ve městě Příbram za 1.

pololetí 2022
Ing. Marika Vašková

R.usn.č.0740/2022 Výměna oken v ubytovně – Příbram IV/5 – výběr
dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0741/2022 Úprava křižovatky u Q klubu – projektová
dokumentace, ukončení smluvního vztahu

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová
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MěÚ Příbram

R.usn.č.0742/2022 Souhlas se stavbou a zřízení služebnosti VH sítí -
TM Consult a.s.

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0743/2022 Dodatek č.1 k SOD investiční akce "Rekonstrukce
ul. Na Leštině I. etapa, Příbram"

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0744/2022 Žádost o schválení názvu nové autobusové
zastávky

Mgr. Ondřej Klečka

R.usn.č.0745/2022 Zpracování projektové dokumentace včetně
projednání ,,Integrační opatření pro cyklisty ve
městě Příbram IV, V, VII a VIII,,

Mgr. Ondřej Klečka

R.usn.č.0746/2022 Zpracování projektové dokumentace ke stanovení
místní úpravy DZ včetně projednání ,,Cyklotrasa
302A + 8195 a opatření pro v kříženích se
silnicemi I/18 a I/66"

Mgr. Ondřej Klečka

R.usn.č.0747/2022 Doporučení Komise Smart City Mgr. Markéta
Herynková

R.usn.č.0748/2022 Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z
Ukrajiny, zřizované v období září - prosinec 2022

Ing. Lea
EnenkelováMgr.
Markéta Herynková

R.usn.č.0749/2022 Společnost občanů a přátel Březových Hor –
žádost o změnu účelu dotace

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0750/2022 Žádost o ID na projekt „Dobrovolnictví DC ADRA
Příbram - vzdělávání“

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0751/2022 Žádost o ID na projekt „Trenéři do škol – házená“ Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0752/2022 Výsledky činnosti České školní inspekce v Základní

škole, Příbram – Březové Hory, Prokopská 337
Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0753/2022 Žádost ředitelky MŠ Rybička paní Lydie Fiřtové o
prodloužení úpravy pracovního úvazku

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0754/2022 Platové náležitosti ředitelů škol a školských
zařízení – příplatky za vedení

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0756/2022 Příbram - Evropské město sportu Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0757/2022 Individuální dotace MUSIC FOR SENIORS –

rozšíření účelu dotace
Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0758/2022 Dotační program Činnost sportovních organizací
2023

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0759/2022 Dotační program Reprezentant ČR 2023 Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0760/2022 Dotační program Podpora vrcholového sportu 2023Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0761/2022 Dotační program Výchova a vzdělávání 2023 Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0762/2022 Dotační program Sportovní akce 2023 Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0763/2022 Dotační program Kulturní aktivity 2023 Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0764/2022 Dotační program Rozvoj a opravy sportovišť 2023 Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0765/2022 Dotační program Památky místního významu 2023 Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0766/2022 Dotační program Zahraniční a meziobecní

spolupráce 2023
Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0767/2022 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce prostor
v budově č. p. 106, ul. Tyršova, Příbram I se
spolkem Příbramští betlémáři, z.s.

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0768/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení vodovodní přípojky – pozemky p. č.
4482/2, p. č. 4481/1 a p. č. 4481/3, vše v k. ú.
Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0769/2022 Žádost o prodej části pozemku p. č. 515/93 v
katastrálním území Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková
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R.usn.č.0770/2022 Žádost o prodej části pozemku p. č. 515/36 v k. ú.
Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0771/2022 Návrh na uzavření Dodatku číslo 001 ke smlouvě
o připojení odběrného elektrického zařízení k
distribuční soustavě číslo 21_VN_1010000653 ze
dne 29.09.2021

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0772/2022 1. Návrh na zadání výběrového řízení na
vypracování Energetického auditu 2. Návrh na
zadání výběrového řízení pro implementaci ISO
50001

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0773/2022 Návrh na uzavření dodatku č. 9 ke Smlouvě o
pronájmu majetku města ze dne 13.11.1995, ve
znění jejích dodatků č. 1 až 8

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0774/2022 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.0775/2022 Centrální nákup na mobilní hlasové a datové
služby pro město Příbram 2022 - výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0776/2022 Vakuovací přístroj - výběr dodavatele Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0777/2022 Lávka Ryneček– výběr dodavatele Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0778/2022 Zpracování projektové dokumentace
„Rekonstrukce ulice K Jamkám a části Do Polí,
Příbram, Lazec“ (2) – výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

 
Projednané informace na programu jednání dne: 08.08.2022

 
 Název Předkladatel

Informace členů RM
Interpelace
Zahájení kontrola zápisu
Různé

 
 
 

Materiály zamítnuty na programu jednání dne: 08.08.2022
 

Číslo Název Předkladatel

Žádost o ID na projekt „Dobrovolnictví DC ADRA
Příbram - vzdělávání“

Ing. Lea Enenkelová
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Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků

Usnesení číslo: R.usn.č.0721/2022 4
1) schvaluje
 doplněný program jednání RM.
 

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

 
Jmenování ředitele/ky příspěvkové organizace Technických služeb města
Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0722/2022 5
1) bere na vědomí
 výsledek finálního výběrového řízení pro obsazení pracovní pozice „ředitel/ka příspěvkové organizace

Technické služby města Příbram dle přílohy č. 2. ze dne 15.07.2022.
 

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

 
Jmenování ředitele/ky příspěvkové organizace Technických služeb města
Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0723/2022 6
1) jmenuje
 XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX do funkce ředitelky příspěvkové organizace Technické služby

města Příbrami s účinností od 01.11.2022.
 

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

 
Zapůjčení pódia pro SK Spartak

Usnesení číslo: R.usn.č.0724/2022 7
1) schvaluje
 zapůjčení pódia pro SK Spartak pro účely oslavy 128 let ve dnech 26. -

29.08.2022 za obvyklou cenu poníženou o 50 %, tj. 6.093,00 Kč včetně DPH.
 

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

 
SZM Příbram, p.o. - Předání technického zhodnocení - Sportovní hala -
Osvětlení haly

Usnesení číslo: R.usn.č.0725/2022 8
1) schvaluje
 předání technického zhodnocení - zhotovení rekonstrukce osvětlení sportovní haly

- v budově Sportovní haly/Plaveckého bazénu do účetnictví města Příbram, a to v
celkové částce 1.669.316,- Kč bez DPH.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
SZM Příbram, p.o. - Hřiště Hlinovky - Návrh nového režimu provozu hřiště

Usnesení číslo: R.usn.č.0726/2022 9
1) schvaluje
 návrh SZM Příbram, p.o., IČO 71217975, nového režimu provozu hřiště Hlinovky,

polohou Drkolnovská, Zdaboř, 26101 Příbram, a to dle parametrů uvedených v
důvodové zprávě a přílohách předkládaného materiálu.

 

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

 
SZM Příbram, p.o. - Informace o aktuálním provozním stavu organizace SZM
Příbram, p.o. a odstraněných nedostatcích (05/2021-06/2022)

Usnesení číslo: R.usn.č.0727/2022 10
1) bere na vědomí
 informace o aktuálním provozním stavu organizace SZM Příbram, p.o. a

odstraněných nedostatcích plynoucích z provedeného auditu (6-7/2018) za období
05/2021 až 06/2022, dle důvodové zprávy a příloh předkládaného materiálu.

 
2) ukládá
 SZM Příbram, p.o., IČO 71217975 nadále odstraňovat zjištěné provozní a

technické nedostatky, a současně s tím informovat Radu města o aktuálním
provozním stavu organizace a odstraněných nedostatcích, a to v pravidelných
intervalech 1-krát za kalendářní rok (oproti současnému intervalu 1-krát za 2
měsíce - viz R.usn.č. 1002/2018).

 

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

 
SZM Příbram, p.o. - Žádost o schválení investiční akce - Hřiště pod Svatou
Horou - Oplocení areálu

Usnesení číslo: R.usn.č.0728/2022 11
1) schvaluje
 předložený návrh SZM Příbram, p.o., IČO 71217975 - žádost o schválení investiční

akce - zhotovení oplocení areálu Hřiště pod Svatou Horou, a to ve smyslu
důvodové zprávy a příloh předkládaného materiálu.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Návrh na revokaci usnesení RM č. 0686/2022/RM ze dne 25.07.2022 ve věci
výpůjčky rodinného domku čp. 291 v Příbrami VI – Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0729/2022 12
1) schvaluje
 revokaci usnesení RM č.0686/2022 ze dne 25.07.2022 a ustupuje od svého záměru

realizovat původně schválenou majetkoprávní dispozici s nemovitými věcmi –
pozemkem par.č. st. 459, zastavěná plocha a nádvoří vč. budovy čp. 291, rodinný
dům, vše v k.ú. Březové Hory, obec Příbram, ul. Třemošenská, Příbram VI – Březové
Hory z důvodu nových skutečností hodných zvláštního zřetele.

 

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

 
Dodatky k nájemním smlouvám/smlouvám o výpůjčce (předmět byt či
nebytový prostor), v budovách DPS se zavedeným systémem instalované a
napojené EPS na pult centralizované ochrany u HZS SK

Usnesení číslo: R.usn.č.0730/2022 13
1) schvaluje
 uzavření dodatků k nájemním smlouvám/smlouvám o výpůjčce, jejichž

předmětem je pronájem bytu, nebytového prostoru v budovách DPS se systémem
instalované a napojené, elektronické, protipožární signalizace EPS na pult
centrální ochrany u HZS Středočeského kraje.

 

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

 
Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.04.2022 do 30.06.2022
včetně plnění usnesení ZM za minulé období

Usnesení číslo: R.usn.č.0731/2022 14
1) bere na vědomí
 předloženou Zprávu o kontrole plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.04.2022

do 30.06.2022 včetně plnění usnesení za minulé období.
 

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

 
Smlouva o vkladovém účtu uzavřená s J & T BANKOU, a.s.

Usnesení číslo: R.usn.č.0732/2022 15
1) schvaluje
 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o vkladovém účtu s bonifikací uzavřenou městem

Příbram se společností J & T BANKA, a.s. se sídlem Praha 8, Sokolovská 700/113a,
PSČ 186 00, IČO 471 15 378 ze dne 27.10.2021.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Změny rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0733/2022 16
1) schvaluje
 RZ0102 - 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 příjmů kapitoly 741- OE a v rámci běžných výdajů kapitoly 719 - OVV
z důvodu přijetí neinvestiční dotace z MPSV č.j. MPSV-2022/68471-227/1 na výkon sociální práce pro
rok 2022   ve výši 1.914.395,00 Kč.

 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0734/2022 17
1) schvaluje
 RZ0101 - úpravu rozpisu rozpočtu na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly

741 - OE v souladu s usnesením č. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022
a usnesení ZM č. 775/2022/ZM ze dne 08.03.2022  z důvodu poskytnutí darů
humanitárním organizacím poskytujícím pomoc ukrajinským uprchlíkům v celkové
výši 1.000.000,00 Kč.

 
2) schvaluje
 RZ0103 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením RM

  ze dne 24.01.2022 usn. č. 0068/2022 bodu 2)  v rámci příjmů kapitoly 741 -
OE (neinvestiční transfery) a v rámci běžných výdajů kapitoly 780 - KJD (transfery
neinvestiční) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 00603) určené na
  "Zabezpečení regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji pro rok 2022"
dle smlouvy číslo S-0004/KUL/2022 ve výši 509.750,00 Kč.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Holý nepřítomen
při hlasování.)

 

 
Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0735/2022 18
1) schvaluje
 RZ0107 – úpravu rozpisu rozpočtu města v souladu s usnesením RM č. 0068/2022 bod 2) ze dne

24.01.2022 a usnesením ZM č. 863/2022/ZM ze dne 20.06.2022 v rámci kapitálových výdajů, to je
navýšení kapitoly 785 – OSM o částku 930.000,00 Kč a snížení kapitoly 790 – FOP ve stejné výši z důvodu
uzavření kupní smlouvy č. A 741/OSM/2022 na výkup nemovité věci a technologického vybavení mezi
městem Příbram a SK SPARTAK Příbram, spolek, Příbram II, Žižkova 694 za dohodnutou kupní cenu
930.000,00 Kč.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Holý nepřítomen
při hlasování.)

 

 
Inzerce zdarma ve zpravodaji Kahan

Usnesení číslo: R.usn.č.0736/2022 19
1) schvaluje
 poskytnutí inzerce o velikosti ¼ strany ve zpravodaji Kahan zdarma po dobu 3

měsíců (září, říjen, listopad 2022) společnosti Auta za komínem, IČO: 76495345,
se sídlem Podlesí 438, za poskytnutí parkovací plochy v blízkosti Lesního divadla
Skalka v Podlesí.

 

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

 
Dotační program Životní prostředí 2023

Usnesení číslo: R.usn.č.0737/2022 20
1) doporučuje
 ZM schválit Dotační program Životní prostředí 2023 v předloženém znění.

 
 

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

 
Program pro poskytování dotací - dobrovolní hasiči

Usnesení číslo: R.usn.č.0738/2022 21
1) doporučuje
 ZM schválit program pro poskytování dotací - dobrovolní hasiči
 

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

 
Stav požární ochrany ve městě Příbram za 1. pololetí 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0739/2022 22
1) doporučuje
 ZM schválit Stav požární ochrany ve městě Příbram za 1. pololetí 2022.
 

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

 
Výměna oken v ubytovně – Příbram IV/5 – výběr dodavatele
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Usnesení číslo: R.usn.č.0740/2022 23
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výměna oken v ubytovně – Příbram IV/5“ (dále jen „veřejná

zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, uvedenou v důvodové zprávě.

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

group s.r.o., se sídlem Tišnovská 209/51, 664 34 Kuřim, IČO 27689719, za nabídkovou cenu 492 900,00
Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Výměna oken v ubytovně – Příbram IV/5“ se společností OKNOSTYL
group s.r.o., se sídlem Tišnovská 209/51, 664 34 Kuřim, IČO 27689719, za nabídkovou cenu 492 900,00
Kč bez DPH.

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

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Úprava křižovatky u Q klubu – projektová dokumentace, ukončení smluvního
vztahu

Usnesení číslo: R.usn.č.0741/2022 24
1) schvaluje
 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 921/OIRM/2021 na ukončení

smluvního vztahu dohodou v rámci akce Úprava křižovatky u Q klubu – projektová
dokumentace, se společností PSDS s.r.o., IČO: 28098064, se sídlem Trabantská
673/18, 190 15 Praha 9.

 

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

 
Souhlas se stavbou a zřízení služebnosti VH sítí - TM Consult a.s.

Usnesení číslo: R.usn.č.0742/2022 25
1) schvaluje
 vydání souhlasu se stavbou zpevněných ploch a oplocení z rozebíratelného materiálu

a dále inženýrských sítí, vše nad vodohospodářskými sítěmi města na p.č. 4108/2
v k.ú. Příbram pro TM Consult, a.s., IČO 28076192, Orlov  79, 261 01 Příbram.

 
2) schvaluje
 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti VH sítí města na p.č.

4108/2 v k.ú. Příbram, dle geometrického plánu č. 6709-187/2022, s povinným TM
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Consult, a.s., IČO 28076192, Orlov 79, 261 01 Příbram, za jednorázovou úplatu
5.880,- Kč, na dobu neurčitou.

 

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

 
Dodatek č.1 k SOD investiční akce "Rekonstrukce ul. Na Leštině I. etapa,
Příbram"

Usnesení číslo: R.usn.č.0743/2022 26
1) schvaluje
 provedení dodatečně navržených změn na investiční akci "Rekonstrukce ul. Na Leštině I. etapa, Příbram"

podle Změnového listu č. 1, které představují méněpráce ve výši 456 208,30 Kč bez DPH  (tj. 552 012,04
Kč s DPH) a vícepráce ve výši 2 280 419,98 Kč bez DPH (tj. 2 759 308,18 Kč s DPH).

 
2) schvaluje
 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 439/OIRM/2022 na investiční akci "Rekonstrukce ul. Na Leštině

I. etapa, Příbram" se společností 1. SčV, a. s., Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, IČO: 47549793, kterým
dojde ke změně díla podle Změnového listu č. 1 a jímž se mění celková cena díla na částku 18 793 613,09
Kč bez DPH (tj. 22 740 271,84 Kč s DPH).

 
3) ukládá
 OIRM administrovat uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 439/OIRM/2022 podle bodu I. a II.

tohoto usnesení
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: Mgr. Vesecká se
zdržela.)

 

 
Žádost o schválení názvu nové autobusové zastávky

Usnesení číslo: R.usn.č.0744/2022 27
1) schvaluje
 Název nové autobusové zastávky v ulici Březnická v obou směrech: Příbram, Nový

rybník.
 

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

 
Zpracování projektové dokumentace včetně projednání ,,Integrační opatření
pro cyklisty ve městě Příbram IV, V, VII a VIII,,

Usnesení číslo: R.usn.č.0745/2022 28
1) schvaluje
 Uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace včetně

projednaní ,,Integrační opatření pro cyklisty ve městě Příbram IV, V, VII a VIII“
se společností Syrový – dopravní ateliér, s.r.o. Projekty a konzultace dopravních
staveb za cenu 488.000,- bez DPH, tj. 590 480,-Kč vč. DPH.
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2) ukládá
 OSH ve spolupráci s OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím dle bodu 1

tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor silničního hospodářství
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 1, Poznámka: Ing. Vařeka se zdržel,
Mgr. Konvalinka byl proti.)

 

 
Zpracování projektové dokumentace ke stanovení místní úpravy DZ včetně
projednání ,,Cyklotrasa 302A + 8195 a opatření pro v kříženích se silnicemi
I/18 a I/66"

Usnesení číslo: R.usn.č.0746/2022 29
1) schvaluje
 Uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace ke stanovení místní

úpravy DZ včetně projednaní ,,Cyklotrasa 302A+ 8195 a opatření pro v kříženích
se silnicemi I/18 a I/66“ se společností Syrový – dopravní ateliér, s.r.o. Projekty
a konzultace dopravních staveb za cenu 196 000,- bez DPH, tj. 237 160,-Kč vč.
DPH.

 
2) ukládá
 OSH ve spolupráci s OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím dle bodu 1

tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor silničního hospodářství
 

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

 
Doporučení Komise Smart City

Usnesení číslo: R.usn.č.0747/2022 30
1) bere na vědomí
 doporučení Komise Smart City při rekonstrukcích či nové výstavbě automaticky

instalovat měřiče pro dálkové odečítání aktuálního odběru energií, plynu, vody,
tepla a případně dalších vhodných veličin (např. koncentrace dusíku).

 

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

 
Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny, zřizované v období
září - prosinec 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0748/2022 31
1) schvaluje
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 podání žádosti o poskytnutí dotace do „Výzvy adaptační skupiny pro děti cizince
migrující z Ukrajiny září – prosinec 2022“, vyhlášené Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy.

 

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

 
Společnost občanů a přátel Březových Hor – žádost o změnu účelu dotace

Usnesení číslo: R.usn.č.0749/2022 32
1) doporučuje
 ZM schválit žádost subjektu Společnost občanů a přátel Březových Hor z.s., se sídlem Prokopská

14, 261 01 Příbram VI-Březové Hory, IČO: 70898693, o změnu účelu programové dotace schválené
Zastupitelstvem města Příbram dne 29.03.2021 Usn.č.559/2021/ZM na projekt „Obnova sochy sv. Jana
Nepomuckého a křížků v Březových Horách“.

 

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

 
Žádost o ID na projekt „Dobrovolnictví DC ADRA Příbram - vzdělávání“

Usnesení číslo: R.usn.č.0750/2022 34
1) schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro subjekt ADRA, o.p.s., Markova 600/6, Jinonice,

158 00 Praha 5, IČO: 61388122 na projekt s názvem „Dobrovolnictví DC ADRA Příbram –
vzdělávání - Adaptační skupinka pro děti a kurzy Čj pro Ukrajinské uprchlíky“, a to z kapitoly
777-OŠKS prvek č. 3718 Individuální dotace, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu
města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění
účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,

a

uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem ADRA, o.p.s., Markova 600/6, Jinonice, 158
00 Praha 5, IČO: 61388122, o poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč na projekt s názvem
„Dobrovolnictví DC ADRA Příbram – vzdělávání - Adaptační skupinka pro děti a kurzy
Čj pro Ukrajinské uprchlíky“, 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: 4, Proti: 2, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Holý a Mgr.
Vesecká proti.)

 

 
Žádost o ID na projekt „Trenéři do škol – házená“

Usnesení číslo: R.usn.č.0751/2022 35
1) schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro subjekt TJ Spartak Příbram, z.s., Alšovo náměstí 394, 261

01 Příbram II, IČO: 42727065 na projekt s názvem „Trenéři do škol – házená“, a to z kapitoly 777-OŠKS
prvek č. 3718 Individuální dotace, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a
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organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým
tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy

a

uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem TJ Spartak Příbram, z.s., Alšovo náměstí 394, 261 01
Příbram II, IČO: 42727065, o poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč na projekt s názvem „Trenéři do
škol – házená“, 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: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Výsledky činnosti České školní inspekce v Základní škole, Příbram – Březové
Hory, Prokopská 337

Usnesení číslo: R.usn.č.0752/2022 36
1) bere na vědomí
 výsledky inspekční a kontrolní činnosti provedené Českou školní inspekcí ve dnech 25.–31.05. 2022 v

příspěvkové organizaci Základní škola, Příbram - Březové Hory, Prokopská 337,
 
2) ukládá
 OŠKS projednat s ředitelem Základní školy, Příbram Březové Hory, Prokopská 337  výsledky výše

uvedené inspekční a kontrolní činnosti ČŠI a vyzvat ředitele Základní školy, Příbram Březové Hory,
Prokopská 337 k předložení podrobného a jasného souhrnu, který povede k eliminaci nedostatků a
pochybení.

           
 

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

 
Žádost ředitelky MŠ Rybička paní Lydie Fiřtové o prodloužení úpravy
pracovního úvazku

Usnesení číslo: R.usn.č.0753/2022 37
1) souhlasí
 s prodloužením úpravy sjednaného pracovního úvazku ředitelky MŠ Rybička, Fibichova 272, 261

01 Příbram II paní XXXXX XXXXXXX na pracovní úvazek 0,80, a to s účinností od 01.09.2022 do
31.08.2023.

 

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

 
Platové náležitosti ředitelů škol a školských zařízení – příplatky za vedení

Usnesení číslo: R.usn.č.0754/2022 38
1) schvaluje
 příplatek za vedení ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram s účinností od 1. září

2022 ve výši dle přílohy materiálu.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Příbram - Evropské město sportu

Usnesení číslo: R.usn.č.0756/2022 40
1) bere na vědomí
 možnost ucházet se o titul Evropské město sportu
 
2) neschvaluje
 podání přihlášky na adresu Asociace evropských měst sportu
 

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

 
Individuální dotace MUSIC FOR SENIORS – rozšíření účelu dotace

Usnesení číslo: R.usn.č.0757/2022 41
1) schvaluje
 rozšíření účelu individuální dotace poskytnuté na základě R.usn.č. 0461/2022 ze dne 02.05.2022 na

projekt „MUSIC FOR SENIORS“ subjektu Ústav Antonína Dvořáka pro kulturní život seniorů, z.ú.,
Hradecká 2355/5, 130 00 Praha 3-Vinohrady, IČO: 06149260.

 

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

 
Dotační program Činnost sportovních organizací 2023

Usnesení číslo: R.usn.č.0758/2022 42
1) doporučuje
 ZM schválit Dotační program Činnost sportovních organizací 2023 v předloženém znění.
 

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

 
Dotační program Reprezentant ČR 2023

Usnesení číslo: R.usn.č.0759/2022 43
1) doporučuje
 ZM schválit Dotační program Reprezentant ČR 2023 v předloženém znění.
 

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

 
Dotační program Podpora vrcholového sportu 2023
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Usnesení číslo: R.usn.č.0760/2022 44
1) doporučuje
 ZM schválit Dotační program Podpora vrcholového sportu 2023 v předloženém znění.
 

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

 
Dotační program Výchova a vzdělávání 2023

Usnesení číslo: R.usn.č.0761/2022 45
1) doporučuje
 ZM schválit Dotační program Výchova a vzdělávání 2023 v předloženém znění.
 

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

 
Dotační program Sportovní akce 2023

Usnesení číslo: R.usn.č.0762/2022 46
1) doporučuje
 ZM schválit Dotační program Sportovní akce 2023 v předloženém znění.
 

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

 
Dotační program Kulturní aktivity 2023

Usnesení číslo: R.usn.č.0763/2022 47
1) doporučuje
 ZM schválit Dotační program Kulturní aktivity 2023 v předloženém znění.
 

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

 
Dotační program Rozvoj a opravy sportovišť 2023

Usnesení číslo: R.usn.č.0764/2022 48
1) doporučuje
 ZM schválit Dotační program Rozvoj a opravy sportovišť 2023 v předloženém znění.
 

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

 
Dotační program Památky místního významu 2023

Usnesení číslo: R.usn.č.0765/2022 49
1) doporučuje
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 ZM schválit Dotační program Památky místního významu 2023 v předloženém znění.
 

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

 
Dotační program Zahraniční a meziobecní spolupráce 2023

Usnesení číslo: R.usn.č.0766/2022 50
1) doporučuje
 ZM schválit Dotační program Zahraniční a meziobecní spolupráce 2023 v předloženém znění.
 

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

 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce prostor v budově č. p. 106, ul.
Tyršova, Příbram I se spolkem Příbramští betlémáři, z.s.

Usnesení číslo: R.usn.č.0767/2022 51
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor o celkové výměře 177,57 m2 ve 2.

nadzemním podlaží vpravo v zadní části budovy č. p. 106, v Příbrami I, ul. Tyršova,
Zámeček – Ernestinum (vchod je situován z ulice Na Příkopech proti budově č.
p. 105 v Příbrami I), jež je součástí pozemku par. č. 32 v k. ú. Příbram, mezi
městem Příbram jako půjčitelem a vypůjčitelem spolkem Příbramští betlémáři, z.
s., se sídlem Čs. armády 145, Příbram IV, 261 01 Příbram, IČO 61904481, na dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem činnosti spolku, a to zejména
výstavy betlémů, spolkové sbírky medailí, raznic či sádrových modelů vydávaných
medailí, dále pro umístění spolkové knihovny a zřízení dílny na opravy betlémů,
popřípadě výuku zájemců o řezbařinu. Skutečné náklady na energie a ostatní služby
poskytované v souvislosti s užíváním předmětu výpůjčky bude hradit vypůjčitel,
formou měsíčních záloh, které budou každoročně vyúčtovány.

 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky –
pozemky p. č. 4482/2, p. č. 4481/1 a p. č. 4481/3, vše v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0768/2022 52
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p. č.

4482/2, p. č. 4481/1 a p. č. 4481/3, vše v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 15/4 v k. ú. Zdaboř,
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, za podmínky koordinace stavební
akce se stavebními záměry města Příbram a s tím, že bude oprávněný z věcného břemene respektovat
Smlouvu o pronájmu pozemků A 136/OSM/2019, Smlouvu o právu provést stavbu příjezdové komunikace
A 134/OSM/2019 a Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene A 166/OSM/2019, které
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město Příbram uzavřelo se společností Harisberg s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00
Praha 1, IČO 03570215.

Věcné břemeno bude oceněno dle „Zásad", a to:
pozemek p. č. 4482/2 – ostatní pozemek
– uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm

pozemek p. č. 4481/1 – ostatní pozemek
– uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm

pozemek p. č. 4481/3 – ostatní pozemek
– uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm

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

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

 
Žádost o prodej části pozemku p. č. 515/93 v katastrálním území Březové
Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0769/2022 53
1) schvaluje
 úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 515/93 o výměře cca 56 m2 z celkové výměry

3501 m2 (část pozemku vyznačena v příloze předloženého materiálu - v situačním snímku ozn. písm. A)
v k. ú. Březové Hory, ve výši 115 Kč/m2/rok, a to zpětně od 17.09.2019, panem XXXXXXX XXXXXXXX,
XXX XXXXXXXX, XX XXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XXX.

 
2) schvaluje
 úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 515/93 o výměře cca 12 m2 z celkové výměry

3501 m2 (část pozemku vyznačena v příloze předloženého materiálu - v situačním snímku ozn. písm.
B) v katastrálním území Březové Hory, ve výši 115 Kč/m2/rok, a to zpětně od 17.09.2019, paní XXXX
XXXXXX XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XX X XXXXXXX XXXX.

 
3) doporučuje
 ZM schválit prodej části pozemku p. č. 515/93 o výměře cca 12 m2 z celkové výměry 3501 m2 (část

pozemku vyznačena v příloze předloženého materiálu - v situačním snímku ozn. písm. B) v katastrálním
území Březové Hory, za cenu 2.540 Kč/m2, paní XXXX XXXXX XXXXXXXXX bytem XXXXXXXXX XXXX
XXX XXX XXXXXXX XX X XXXXXXX XXXX, s tím, že kupující uhradí náklady spojené s vypracováním
znaleckého posudku ve výši 3.000 Kč a náklady spojené s vypracováním geometrického plánu.

 

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

 
Žádost o prodej části pozemku p. č. 515/36 v k. ú. Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0770/2022 54
1) neschvaluje
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 záměr prodat část pozemku p. č. 515/36 o výměře cca 63 m2 z celkové výměry 8230 m2 (část pozemku
vyznačena v situačním snímku, který tvoří přílohu předkládaného materiálu) v katastrálním území Březové
Hory.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Poznámka: Mgr. Konvalinka
hlasoval proti.)

 

 
Návrh na uzavření Dodatku číslo 001 ke smlouvě o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě číslo 21_VN_1010000653 ze dne
29.09.2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0771/2022 55
1) schvaluje
 uzavření Dodatku číslo 001 ke smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení k

distribuční soustavě číslo 21_VN_1010000653, mezi městem Příbram a společností
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, pro odběrné místo Legionářů 400, Příbram VII, Kulturní dům,
a to ve smyslu jeho návrhu v příloze předloženého materiálu. Tento dodatek s
pořadovým číslem 001 prodlužuje lhůtu připojení odběrného místa k distribuční
soustavě do 30.06.2023.

 

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

 
1. Návrh na zadání výběrového řízení na vypracování Energetického auditu 2.
Návrh na zadání výběrového řízení pro implementaci ISO 50001

Usnesení číslo: R.usn.č.0772/2022 56
1) schvaluje
 zadání výběrového řízení na vypracování Energetického auditu.
 

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

 
Návrh na uzavření dodatku č. 9 ke Smlouvě o pronájmu majetku města ze
dne 13.11.1995, ve znění jejích dodatků č. 1 až 8

Usnesení číslo: R.usn.č.0773/2022 57
1) schvaluje
 uzavření dodatku č. 9 ke Smlouvě o pronájmu majetku města ze dne 13.11.1995, ve znění jejích

pozdějších dodatků č. 1 až 8, mezi městem Příbram jako pronajímatelem a nájemcem, jímž je Středočeský
kraj, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO 70891095, přičemž obsahem tohoto dodatku bude
změna původního názvu nájemce z - Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO:
70891095, zastoupený příspěvkovou organizací Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova
328, se sídlem Balbínova 328, 261 01 Příbram II, IČO 61100404 na nový název nájemce - Středočeský
kraj, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO: 70891095, zastoupený příspěvkovou organizací
Gymnázium, Příbram, Legionářů 402, se sídlem Legionářů 402, 262 02 Příbram VII, IČO 61100226 a
dojde ke snížení pronajatých prostor ze současných 2.016 m2 na 1.951,70 m2 (uvolnění prostor – 1
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učebny o výměře 64,30 m2) v budově č. p. 328 v Příbrami II, jež je součástí pozemku p. č. 179/33 v k. ú.
Příbram, a tím i ke snížení výše nájemného ze současných 42.000,00 Kč/měsíc na novou výši nájemného
40.660,42 Kč/měsíc, a to od 01.09.2022, ve smyslu návrhu tohoto dodatku, jenž je přílohou předloženého
materiálu.

 

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

 
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.0774/2022 58
1) stahuje
 materiál z dnešního jednání RM.
 

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

 
Centrální nákup na mobilní hlasové a datové služby pro město Příbram 2022 -
výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0775/2022 59
1) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky s názvem „Centrální nákup na mobilní

hlasové a datové služby pro město Příbram 2022“ tak, že vybírá nabídku účastníka Vodafone
Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2,155 00 Praha 5- Stodůlky, IČO:
25788001.

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

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Vakuovací přístroj - výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0776/2022 60
1) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky s názvem „Vakuovací přístroj“ tak, že vybírá

nabídku společnosti Stamed s.r.o. se sídlem Vřesová 667, 330 08 Zruč-Senec, IČO: 29161941, za
nabídkovou cenu dle přílohy.

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

usnesení.
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 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Lávka Ryneček– výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0777/2022 61
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Lávka Ryneček“ (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 zrušení dílčí veřejné zakázky s názvem „Lávka Ryneček“ v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. h) zákona.
 
3) schvaluje
 závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;
 
4) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o zrušení veřejné zakázky dle bodu 2. tohoto

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce ulice K Jamkám a části
Do Polí, Příbram, Lazec“ (2) – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0778/2022 62
1) bere na vědomí
 informaci o minitendru „Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce ulice K Jamkám a

části Do Polí, Příbram, Lazec“ (2)“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávaném na základě rámcové
dohody „Rámcová dohoda se zhotoviteli projektových dokumentací na dopravní stavby“ s ev. č.
VVZ: Z2021-010934, ve smyslu § 135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.

 
2) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění minitendru tak, že vybírá nabídku společnosti

PSDS s.r.o. se sídlem Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9 – Satalice, IČO:28098064, za celkovou
nabídkovou cenu 490 000 Kč bez DPH

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

2. uzavření prováděcí smlouvy na zakázku „Rekonstrukce ulice K Jamkám a části Do Polí, Příbram,
Lazec“ (2)“ se společností PSDS s.r.o. se sídlem Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9 – Satalice,
IČO:28098064, za celkovou nabídkovou cenu 490 000 Kč bez DPH
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4) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu 2. a 3. tohoto

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 

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

Ověřuje
Mgr. Renáta Vesecká v.r.

Ověřuje
 
 
 

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

starosta
 
 
 

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

Zapsal
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