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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: 19.09.2022

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0869/2022 Schválení programu včetně návrhů změn a
doplňků

R.usn.č.0870/2022 Zvýšení platů ředitelů příspěvkových organizací
města a vedoucích organizačních složek města

Mgr. Jan Konvalinka

R.usn.č.0871/2022 SZM Příbram, p.o. - Žádost o schválení investiční
akce - Nový rybník - Provozovna sauny

Mgr. Jan Slaba

R.usn.č.0872/2022 Žádost o zvýšení provozního příspěvku a
poskytnutí investičního příspěvku

MgA. Petr Bednář

R.usn.č.0873/2022 Zvýšení mzdového limitu MgA. Petr Bednář
R.usn.č.0874/2022 Navýšení investičního příspěvku 2022 Ing. Pavel

MáchaIng. Irena
Hofmanová

R.usn.č.0875/2022 Navýšení příspěvku na chodníky Gen. Kholla
a navýšení o 3 pracovní místa pro svozovou
posádku.

Ing. Pavel
MáchaIng. Irena
Hofmanová

R.usn.č.0876/2022 Návrh z jednání Bytové komise ze dne 8.9.2022. Ing. Pavla Sýkorová
R.usn.č.0877/2022 Žádost o přechod nájmu bytu č. 3 v Příbrami I, ul.

Milínská čp. 15
Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.0878/2022 Pravidla pro vyřizování stížností Ing. Dubcová Jiřina
R.usn.č.0879/2022 Dodatek č. 7 Směrnice č. 4/2005 o tvorbě a

hospodaření s prostředky sociálního fondu
Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0880/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0881/2022 Zhodnocení volných finančních prostředků Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0882/2022 Platové náležitosti ředitelek školních jídelen –
změna tarifů

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0883/2022 Mateřská škola Klubíčko - žádost o schválení
navýšení provozního příspěvku

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0884/2022 Přidělení sociálního bytu PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.0885/2022 Přidělení sociálního bytu PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.0886/2022 Přidělení sociálního bytu PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.0887/2022 Návrh na přidělení bytu v DPS PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.0888/2022 Výjimka z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – návrh na

přidělení ubytovací buňky
PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0889/2022 Výjimka z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – návrh na
přidělení ubytovací buňky

PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0890/2022 Žádost o individuální dotaci - Potravinová banka
Central, z.s.

PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0891/2022 DNS: Oprava schodů na Rynečku a na nam. 17.
listopadu

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0892/2022 Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – služebnosti kanalizačních
přípojek v ul. Milínská, Příbram

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0893/2022 Schválení a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
na vybudování odorizační stanice

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0894/2022 Parkovací dům u autobusového nádraží- dodatek
č.1 k SoD

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová
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R.usn.č.0895/2022 Odkoupení vodovodního řadu Baumax Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0896/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení vodovodní a kanalizační přípojky a
umístění vodoměrné a kanalizační šachty –
pozemky p. č. 174/5 a p. č. 177/1, oba v k. ú.
Žežice

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0897/2022 Informace o podání výpovědi smlouvy o
poskytování poradenských služeb č. A 875/
OSM/2021 ze dne 21.09.2021

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0898/2022 Návrh na ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene A 1181/OSM/2018
dohodou a žádost o zřízení věcného břemene
budoucího uložení kabelového vedení NN –
pozemky p. č. 2733/46, p. č. 2733/48 a p. č.
2738/2, vše v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0899/2022 Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města
Příbram č. 0035/2022 ze dne 10.1.2022

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0900/2022 Žádost o výpůjčku jednacího sálu v budově města
na nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0901/2022 Žádost OA a VOŠ, Příbram I, Na Příkopech 104, o
vydání souhlasu s podnájmem prostor školy

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0902/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN – pozemky p. č.
174/5 a p. č. 177/1, oba v k. ú. Žežice

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0903/2022 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostor v
Příbrami VII, ul. Legionářů č. p. 400

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0904/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN – pozemek p. č.
2633/5 v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0905/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení vodovodní přípojky, přípojky splaškové
kanalizace a umístění kanalizační šachty –
pozemky p. č. 4110/2 a p. č. 4116/6, oba v k. ú.
Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0906/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN – pozemek p. č.
3812/41 v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0907/2022 Přijetí daru a schválení provozních podmínek
služby "Taxík Maxík"

Mgr. Markéta
Herynková

R.usn.č.0908/2022 Pravidla pro vyřizování petic Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0909/2022 Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce
vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín -
výběr dodavatele a vyloučení účastníka

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0910/2022 Žádost o schválení sazebníku úhrad za ubytování v
Domově seniorů budova "E"

Mgr. Cipra Tomáš,
DiS.

R.usn.č.0911/2022 Žádost ředitele Základní školy pod Svatou Horou,
Příbram o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o
navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků školy

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0912/2022 Dodatek č. 2 smlouvy o výpůjčce nemovitostí
Základní školy pod Svatou Horou, Příbram –
rozšíření předmětu výpůjčky

Ing. Lea Enenkelová
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R.usn.č.0913/2022 Žádost ředitele Základní školy, Příbram - Březové
Hory o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o
snížení nejvyššího povoleného počtu žáků školy

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0914/2022 Revokace R.uns.č.0849/2022 ze dne 05.09.2022 -
Kežmarok_ERASMUS+ 2022

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0915/2022 Předání výukového materiálu a dalších pomůcek
do mateřských a základních škol zřizovaných
městem Příbram

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0916/2022 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést
stavbu komunikace pro napojení obytné zóny 10ti
rodinných domů v Orlově, o dočasnou výpůjčku
a pronájem pozemků v k. ú. Orlov a o souhlas s
vynětím ze ZPF

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0917/2022 Náhradní energetický zdroj pro evakuační výtah –
Příbram VIII/101 – vyloučení a výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0918/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0919/2022 Změna rozpisu rozpočtu města na rok 2022. Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0920/2022 Rozpočtová opatření 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0921/2022 Odbor řízení projektů a dotací - jmenování
vedoucího odboru

Ing. Jaroslava
Poláková

 
Projednané informace na programu jednání dne: 19.09.2022

 
 Název Předkladatel

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

Usnesení číslo: R.usn.č.0869/2022 4
1) schvaluje
  upravený program dnešního jednání RM.
 

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

 
Zvýšení platů ředitelů příspěvkových organizací města a vedoucích
organizačních složek města

Usnesení číslo: R.usn.č.0870/2022 5
1) bere na vědomí
 zvýšení platů podle nařízení vlády č. 264/2022 Sb., ze dne 31.08.2022, kterým se mění

nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,  o platových  poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě s účinností od 01.09.2022 pro:

I. ředitele/ředitelky příspěvkových organizací města, tj. Divadla A. Dvořáka Příbram - XXXX
XXXXX XXXXXXX, Sportovních zařízení města Příbram – XXXX XXXX XXXXX, Technických
služeb města Příbrami – XXXX XXXXX XXXXX, Centra sociálních a zdravotních služeb města
Příbram – XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX a pro XXXX XXXXXX XXXXXXXXX pověřenou
řízením příspěvkové organizace Knihovna Jana Drdy, dle přílohy č. 2 bod 1 tohoto materiálu,

II. vedoucí organizačních složek města, tj. Městské kulturní centrum Příbram - XXX
XXXXXXXXXX XXXXX a Městskou realitní kancelář – XXXX XXXXX XXXXXXXXX dle přílohy
č. 2 bod 2 tohoto materiálu. 

 
2) stanovuje
 s účinností od 01.09.2022 zvýšení příplatku za vedení pro XXXX XXXX XXXX

XXXXXX ředitele příspěvkové organizace "Sportovní zařízení města Příbram", dle
předloženého návrhu dle přílohy č. 3 tohoto materiálu.

 

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

 
SZM Příbram, p.o. - Žádost o schválení investiční akce - Nový rybník -
Provozovna sauny

Usnesení číslo: R.usn.č.0871/2022 6
1) schvaluje
 předložený návrh SZM Příbram, p.o., IČO 71217975 - žádost o schválení investiční

akce - zhotovení provozovny sauny v budově bývalé plavčíkárny (půjčovna
sportovních potřeb), v areálu Nový rybník Příbram, a to ve smyslu důvodové
zprávy a příloh předkládaného materiálu.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Žádost o zvýšení provozního příspěvku a poskytnutí investičního příspěvku

Usnesení číslo: R.usn.č.0872/2022 7
1) schvaluje
 navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Divadlo A. Dvořáka

Příbram, IČO: 360 139 o 3.000.000,- Kč.
 
2) schvaluje
 poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Divadlo A. Dvořáka

Příbram, IČO: 360 139 ve výši 500.000,- Kč na zvukové vybavení v kině.
 

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

 
Zvýšení mzdového limitu

Usnesení číslo: R.usn.č.0873/2022 8
1) schvaluje
 navýšení mzdového limitu příspěvkové organizaci Divadlo A. Dvořáka Příbram,

IČO: 360 139: mzdové náklady 26.000.000,- Kč, OON 3.200.000,- Kč.
 

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

 
Navýšení investičního příspěvku 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0874/2022 9
1) schvaluje
 Technickým službám města Příbrami, p.o. navýšení investičního příspěvku o 4.

995. 000,- Kč.
 

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

 
Navýšení příspěvku na chodníky Gen. Kholla a navýšení o 3 pracovní místa
pro svozovou posádku.

Usnesení číslo: R.usn.č.0875/2022 10
1) schvaluje
 Technickým službám města Příbrami, p.o. od 01.10.2022 navýšení počtu

zaměstnanců o 3 pracovní místa pro svozovou posádku na nově pořízené vozidlo
pro svoz podzemních kontejnerů.

 
2) schvaluje
 Technickým službám města Příbrami, p.o. navýšení provozního příspěvku o 700

348,- Kč na úhradu nákladů souvisejících s realizací chodníků mezi bytovými domy
v ulici Ge. Kholla.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Návrh z jednání Bytové komise ze dne 8.9.2022.

Usnesení číslo: R.usn.č.0876/2022 11
1) schvaluje
 přidělení volného bytu pro PVO, byt č. 6, 1+0, o výměře 46,15m2, v budově čp. 4

v Příbrami IV, ul. Čs. armády, á 66,00Kč/m2/měsíc, v pořadí pro:

1) XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX Příbram IV, Čs. armády čp. 5, na

dobu určitou 2 let, za cenu 66,00Kč/m2/měsíc, za splnění podmínek daných
platnou směrnicí  č.5/2021 a složení požadované jistoty pronajímateli (3 měs.
nájmy) před podpisem nájemní smlouvy, spolubydlící 2 děti.

2) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX Příbram VI, U Dolu Anna čp.

26,na dobu určitou 2 let, za cenu 66,00Kč/m2/měsíc, za splnění podmínek daných
platnou směrnicí  č.5/2021 a složení požadované jistoty pronajímateli (3 měs.
nájmy) před podpisem nájemní smlouvy, spolubydlící 1 dítě.

 

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

 
Žádost o přechod nájmu bytu č. 3 v Příbrami I, ul. Milínská čp. 15

Usnesení číslo: R.usn.č.0877/2022 12
1) schvaluje
 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 o výměře 57,97 m2 (2+1) v Příbrami I, ul.

Milínská čp. 15  s paní XXXXXXXXXX XXXXXXXX za stejných podmínek jako měl

bývalý nájemce p. XXXXXX XXXXXX, tj. na dobu neurčitou, za cenu 25,92 Kč/m2/
měsíčně.

 

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

 
Pravidla pro vyřizování stížností

Usnesení číslo: R.usn.č.0878/2022 13
1) schvaluje
 Návrh Pravidel č. 2/2022 pro vyřizování stížností v předložené verzi.
 

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

 
Dodatek č. 7 Směrnice č. 4/2005 o tvorbě a hospodaření s prostředky
sociálního fondu

Usnesení číslo: R.usn.č.0879/2022 14
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1) schvaluje
 Dodatek č. 7 Směrnice č. 4/2005 o tvorbě a hospodaření s prostředky sociálního fondu od 1.10.2022.
 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0880/2022 15
1) schvaluje
 RZ0125 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly  719 - OVV v

souladu s usnesením RM č. usn 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022 z důvodu nového označení
účelového znaku u projektu č.j. MPSV-2022/56595-213 na financování výkonu přenesené působnosti
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

 
 

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

 
Zhodnocení volných finančních prostředků

Usnesení číslo: R.usn.č.0881/2022 16
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o  termínovaném vkladu se společností UniCredit Bank Czech Republic and

Slovakia, a.s. se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ14092, IČO 649 48 242
na částku 200.000.000,00 Kč s úrokovou sazbou 6,65 p.a. na dobu 3 měsíců.

 

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

 

 
Platové náležitosti ředitelek školních jídelen – změna tarifů

Usnesení číslo: R.usn.č.0882/2022 17
1) bere na vědomí
 změnu platového tarifu a příplatku za vedení pro ředitelky samostatných školních jídelen zřizovaných

městem Příbram, které nabývají účinnosti dnem 01.09.2022.
 
2) schvaluje
 příplatek za vedení ředitelkám samostatných školních jídelen zřizovaných městem Příbram s účinností

od 01.09.2022 ve výši dle přílohy materiálu.
 

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

 
Mateřská škola Klubíčko - žádost o schválení navýšení provozního příspěvku
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MěÚ Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0883/2022 18
1) schvaluje
 navýšení provozního příspěvku Mateřské školy Klubíčko, ve výši 40.000,00 Kč za účelem pokrytí

mzdových nákladů pomocné asistentky z Ukrajiny pro usnadnění komunikace mezi ukrajinskými a
českými dětmi a pro komunikaci mezi mateřskou školou a zákonnými zástupci ukrajinských dětí.

 

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

 
Přidělení sociálního bytu

Usnesení číslo: R.usn.č.0884/2022 19
1) schvaluje
 přidělení sociálního bytu č. 20, Příbram VI, U Dolu Anna 26, pro XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

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

 

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

 
Přidělení sociálního bytu

Usnesení číslo: R.usn.č.0885/2022 20
1) schvaluje
 přidělení sociálního bytu č. 13, Příbram VII, tř. Osvobození 305, pro XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX

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

 

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

 
Přidělení sociálního bytu

Usnesení číslo: R.usn.č.0886/2022 21
1) schvaluje
 přidělení sociálního bytu č. 14, Příbram IV, Čs. armády 5, pro XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

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

 

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

 
Návrh na přidělení bytu v DPS

Usnesení číslo: R.usn.č.0887/2022 22
1) schvaluje
 1) přidělení bytu č. 41/713 v DPS Příbrami VIII, Brodská 101 pro paní XXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX podle
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MěÚ Příbram

Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města
Příbram“.

2) přidělení bytu č. 27/508 v DPS Příbrami VIII, Brodská 100 pro paní XXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX X podle Směrnice č. 5/2021/
MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.

3) přidělení bytu č. 56/1007 v DPS Příbrami VIII, Brodská 100 pro XXXX XXX XXXXXX
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXX podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ
"Pravidla a pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.

4) přidělení bytu č. 27/505 v DPS Příbrami VIII, Brodská 101 pro paní XXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXX podle Směrnice
č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.

5) přidělení bytu č. 55/1003 v DPS Příbrami VIII, Brodská 101 pro paní XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXX
podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví
města Příbram“.

6) přidělení bytu č. 72 v DPS Příbrami I, Hradební 69 pro paní XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX X podle Směrnice č.
5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.

 

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

 
Výjimka z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – návrh na přidělení ubytovací buňky

Usnesení číslo: R.usn.č.0888/2022 23
1) schvaluje
 přidělení ubytovací buňky městské ubytovny na adrese Čs. armády 5, Příbram IV, pro XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX jako výjimku z Pravidel
č. 1/2018/MěÚ „Přidělování a užívání obytných prostor ubytovacího zařízení v majetku města Příbram.“

 

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

 
Výjimka z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – návrh na přidělení ubytovací buňky

Usnesení číslo: R.usn.č.0889/2022 24
1) schvaluje
 přidělení ubytovací buňky městské ubytovny na adrese Čs. armády 5, Příbram IV, pro XXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX, jako výjimku z Pravidel č. 1/2018/MěÚ „Přidělování a
užívání obytných prostor ubytovacího zařízení v majetku města Příbram.“

 

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

Žádost o individuální dotaci - Potravinová banka Central, z.s.

Usnesení číslo: R.usn.č.0890/2022 25
1) schvaluje
 1) poskytnutí individuální dotace ve výši 49.000,00 Kč pro subjekt Potravinová banka Central, z.s.,

se sídlem Modletice 71,  251 01 Říčany u Prahy, IČO: 06860087, na projekt s názvem „Potravinová
pomoc pro Příbramsko“ v souladu se žádostí o finanční podporu z rozpočtu města označené č.j.
MeUPB 70807/2022, a to z kapitoly 728-OSVZ, 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 se subjektem Potravinová banka Central, z. s., se sídlem
Modletice 71, 251 01 Říčany u Prahy, IČO:06860087, o poskytnutí dotace ve výši 49.000,00
Kč na projekt „Potravinová pomoc pro Příbramsko“, v souladu s Pravidly o poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 přijatými ZM dne 22.06.2020,
Usn.č.394/2020/ZM.

 
 

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

 
DNS: Oprava schodů na Rynečku a na nam. 17. listopadu

Usnesení číslo: R.usn.č.0891/2022 26
1) bere na vědomí
 Informaci o dílčí veřejné zakázce "Oprava schodů na Rynečku a na nám. 17. listopadu" (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 důvodu zprávě.

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

s r. o., se sídlem  261 01 Dubno 62, IČO 01498240, za celkovou nabídkou cenu  1 937 351, 32 Kč bez
DPH.

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

2. uzavření smlouvy na zakázku "Oprava schodů na Rynečku a na nám. 17. listopadu"  se společností
  Staler spol. s r. o., se sídlem  261 01 Dubno 62, IČO 01498240, za celkovou nabídkou cenu  1 937
351, 32 Kč bez DPH.

 

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

 
Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti kanalizačních přípojek v ul. Milínská, Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0892/2022 27
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MěÚ Příbram

1) schvaluje
 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na

kanalizační přípojky v ul. Milínská, akce „Příbram, ul. Milínská, úpravy vodohospodářských sítí“, za úplatu
609.269,37 Kč bez DPH (t. j. 737.215,94 s DPH) s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková
organizace, Správa Praha, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 65993390.

 
2) ukládá
 OIRM administrovat uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti

inženýrské sítě na kanalizační přípojky v ul. Milínská podle bodu I. tohoto usnesení.
 

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

 
Schválení a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na vybudování odorizační
stanice

Usnesení číslo: R.usn.č.0893/2022 28
1) schvaluje
 schválení a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na vybudování odorizační stanice určenou k výrobě

biometanu k napojení do distribuční sítě zemního plynu za cenu 695.500,00 Kč bez DPH, při realizaci
rekonstrukce ČOV Příbram se společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí
nad Labem, IČO 272 95 567.

 
2) ukládá
 OIRM administrovat uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na vybudování odorizační stanice podle

bodu I. tohoto usnesení.
 

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

 
Parkovací dům u autobusového nádraží- dodatek č.1 k SoD

Usnesení číslo: R.usn.č.0894/2022 29
1) stahuje
 materiál z jednání Rady města.
 

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

 
Odkoupení vodovodního řadu Baumax

Usnesení číslo: R.usn.č.0895/2022 30
1) schvaluje
 uzavření kupní smlouvy na odkup zkolaudovaného vodovodního řadu PE 160 se společností BM LAND

ČESKO s.r.o., IČO 04335686, Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4 - Chodov, zast. Janem Jerzy Papierzem,
jednatelem, za dohodnutou cenu 1,- Kč.

 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní a kanalizační
přípojky a umístění vodoměrné a kanalizační šachty – pozemky p. č. 174/5 a
p. č. 177/1, oba v k. ú. Žežice

Usnesení číslo: R.usn.č.0896/2022 31
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vodovodní a kanalizační přípojky přes pozemky ve vlastnictví města

Příbram p. č. 174/5 a p. č. 177/1, oba v k. ú. Žežice, a umístění vodoměrné a kanalizační šachty na
pozemku ve vlastnictví města Příbram p. č. 174/5 v k. ú. Žežice ve prospěch pozemku p. č. 191/2 v k. ú.
Žežice, přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene
bude v těchto smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té
době vlastníkem pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje.

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

pozemek p. č. 174/5 – komunikace III. třídy
- uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm
- umístění vodoměrné šachty (do 1 m2) za cenu 100 Kč/ks
- umístění kanalizační šachty (do 1 m2) za cenu 100 Kč/ks

pozemek p. č. 177/1 – komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Buršík z důvodu
nepřítomnosti nehlasoval.)

 

 
Informace o podání výpovědi smlouvy o poskytování poradenských služeb č.
A 875/OSM/2021 ze dne 21.09.2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0897/2022 32
1) bere na vědomí
 informaci o výpovědi smlouvy o poskytování poradenských služeb č. A 875/OSM/2021 ze dne 21.09.2021,

mezi objednatelem městem Příbram a poskytovatelem, kterým je pan Ing. Lukáš Bartůněk, s místem
podnikání Na Valtické 664/34, 691 41, Břeclav, IČO 74886347, podanou ze strany poskytovatele s
tím, že smluvní vztah na poskytování poradenských služeb, odborných konzultací a vypracovávání
nezbytných dokumentací v oblasti energetického hospodářství  pro naplnění projektového cíle – nastavení
energetického managementu města, zaniká ke dni 31.10.2022.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Buršík z důvodu
nepřítomnosti nehlasoval.)

 

 
Návrh na ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
A 1181/OSM/2018 dohodou a žádost o zřízení věcného břemene budoucího
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uložení kabelového vedení NN – pozemky p. č. 2733/46, p. č. 2733/48 a p. č.
2738/2, vše v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0898/2022 33
1) schvaluje
 ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene A 1181/OSM/2018 uzavřené dne

14.1.2019 mezi městem Příbram a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín – Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, ke dni 19.9.2022, na základě oboustranné
dohody.

 
2) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p. č.

2733/46, p. č. 2733/48 a p. č. 2738/2, vše v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, s tím, že oprávněný
z věcného břemene bude respektovat Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene A 175/
OSM/2020 uzavřenou s vlastníkem pozemků p. č. 2736 a p. č. 2738/4, oba v k. ú. Příbram, Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene A 764/OSM/2018 a Smlouvu o právu provést stavbu A
756/OSM/2018, které město Příbram uzavřelo s vlastníkem pozemků p. č. 2738/3 a p. č. 2737/1, oba v
k. ú. Příbram.

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům bude provedeno v souladu s platnou právní úpravou
dle zákona o oceňování majetku a jeho předpokládaná minimální cena činí 23.830 Kč. Cena věcného
břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Buršík z důvodu
nepřítomnosti nehlasoval.)

 

 
Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č. 0035/2022 ze
dne 10.1.2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0899/2022 34
1) schvaluje
 částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č. 0035/2022 ze dne 10.1.2022, 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 4.210 Kč, cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle
platných právních předpisů.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Buršík z důvodu
nepřítomnosti nehlasoval.)

 

 
Žádost o výpůjčku jednacího sálu v budově města na nám. T. G. Masaryka
121, Příbram I

Usnesení číslo: R.usn.č.0900/2022 35
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o výpůjčce jednacího sálu v budově č. p. 121, nám. T. G. Masaryka, Příbram I, mezi

městem Příbram jako půjčitelem a vypůjčitelem, kterým je Vzdělávací institut Středočeského kraje –
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (A3V VISK), se sídlem: V Kolonii 1804, 288
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MěÚ Příbram

02, Nymburk, IČO: 00641111, ve dnech 14.10.2022, 21.11.2022 a 20.01.2023 vždy od 08.30 hodin do
13.00 hodin, za účelem konání kurzu na téma: Dějiny Evropy II. Následný úklid jednacího sálu, kuchyňky,
chodby, sociálního zařízení a schodiště zajistí bezprostředně po skončení akcí vypůjčitel.

 

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

 
Žádost OA a VOŠ, Příbram I, Na Příkopech 104, o vydání souhlasu s
podnájmem prostor školy

Usnesení číslo: R.usn.č.0901/2022 36
1) souhlasí
 s poskytnutím podnájmu prostor školy – místnosti označené A007 v přízemí budovy, Obchodní akademií

a Vyšší odbornou školou, Příbram I, Na Příkopech 104, se sídlem Na Příkopech 104, Příbram I, 261 01
Příbram, IČO 61100412, paní Janě Klimešové, se sídlem 262 31 Lešetice 77, IČO 74395947, za účelem
provozování školního bufetu, a to na dobu určitou do 30.06.2023.

 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN –
pozemky p. č. 174/5 a p. č. 177/1, oba v k. ú. Žežice

Usnesení číslo: R.usn.č.0902/2022 37
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p.

č. 174/5 a p. č. 177/1, oba v k. ú. Žežice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín
– Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům bude provedeno v souladu s platnou právní úpravou dle
zákona o oceňování majetku a jeho předpokládaná minimální cena činí 4.990 Kč. Cena věcného břemene
bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 

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

 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostor v Příbrami VII, ul. Legionářů č. p.
400

Usnesení číslo: R.usn.č.0903/2022 38
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o nájmu prostor – 1 místnosti o výměře 7,36 m² v 1. nadzemním podlaží v levé části

„C“ budovy č. p. 400, ul. Legionářů v Příbrami VII (Kulturní dům Příbram), která je součástí pozemku p. č.
st. 1306 v k. ú. Březové Hory, mezi městem Příbram jako pronajímatelem a nájemcem, kterým je pan Jiří
Prášil, se sídlem Školní 74, Příbram VIII, 261 01 Příbram, IČO: 12246620, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi, za účelem
využití prostor jako sklad, za nájemné ve výši 1.260 Kč/m2/rok.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN –
pozemek p. č. 2633/5 v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0904/2022 39
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p.

č. 2633/5 v k. ú. Příbram ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín – Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům bude provedeno v souladu s platnou právní úpravou
dle zákona o oceňování majetku a jeho předpokládaná minimální cena činí 17.300 Kč. Cena věcného
břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky,
přípojky splaškové kanalizace a umístění kanalizační šachty – pozemky p. č.
4110/2 a p. č. 4116/6, oba v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0905/2022 40
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace přes pozemky

ve vlastnictví města Příbram p. č. 4110/2 a p. č. 4116/6, oba v k. ú. Příbram, a dále zřízení věcného
břemene umístění 1 ks kanalizační šachty na pozemku ve vlastnictví města Příbram p. č. 4116/6 v k. ú.
Příbram, vše ve prospěch pozemků p. č. 4110/3, p. č. 4111/29 a p. č. 4108/2, vše v k. ú. Příbram, přičemž
v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto
smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem
pozemků, v jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje.

Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle „Zásad", a to:
pozemek p. č. 4110/2 – ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 4116/6 – ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
- umístění kanalizační šachty (0,79 m2) za cenu 150 Kč/ks.

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

 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN –
pozemek p. č. 3812/41 v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0906/2022 41
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1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram

p. č. 3812/41 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, s tím, že oprávněný z věcného břemene
bude respektovat Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene A 752/OSM/2022 uzavřenou
s vlastníky pozemků p. č. 3812/201 a p. č. 3812/202, oba v k. ú. Příbram.

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům bude provedeno v souladu s platnou právní úpravou
dle zákona o oceňování majetku a jeho předpokládaná minimální cena činí 10.010 Kč. Cena věcného
břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 
 

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

 
Přijetí daru a schválení provozních podmínek služby "Taxík Maxík"

Usnesení číslo: R.usn.č.0907/2022 42
1) schvaluje
 1. uzavření darovací smlouvy v souladu s § 2055 a násl. zákonem č. 89/2012 Sb.,

občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů s Nadací Charty 77,
2. uzavření smlouvy o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu

„Taxík Maxík“ v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů s Nadací Charty 77,

3. uzavření smlouvy o výpůjčce a provozování automobilu v souladu s § 1746 odst.
2 a § 2193 a následujících zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve
znění pozdějších předpisů, s Charitou Příbram,

4. uzavření partnerské smlouvy mezi městem Příbram a Charitou Příbram o
provozování a financování přepravní služby „Taxík Maxík“ v průběhu roku 2023.

 

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

 
Pravidla pro vyřizování petic

Usnesení číslo: R.usn.č.0908/2022 43
1) schvaluje
 Pravidla pro vyřizování petic uvedená v příloze.
 

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

 
Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v
obci Příbram, Kozičín - výběr dodavatele a vyloučení účastníka

Usnesení číslo: R.usn.č.0909/2022 44
1) rozhodla
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 1. o vyloučení účastníka AQUION, s.r.o. se sídlem Osadní 324/12a, Praha 7 - Holešovice 170 00,
IČO 49101340, v souladu s ust. § 48 odst. 2. písm. b) zákona, neboť nebyly účastníkem objasněny
skutečnosti dotazované na základě výzvy dle ust. § 46 zákona.

2. o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektové
dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín“ tak, že vybírá nabídku
účastníka Sweco Hydroprojekt a.s. se sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČO 26475081, za nabídkovou
cenu 1 832 700, Kč bez DPH.

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

tohoto usnesení.
 

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

 
Žádost o schválení sazebníku úhrad za ubytování v Domově seniorů budova
"E"

Usnesení číslo: R.usn.č.0910/2022 45
1) schvaluje
 sazebník úhrad za ubytování v Domově seniorů "budova E" dle předloženého návrhu.
 

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

 
Žádost ředitele Základní školy pod Svatou Horou, Příbram o souhlas
zřizovatele s podáním žádosti o navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků
školy

Usnesení číslo: R.usn.č.0911/2022 46
1) souhlasí
 s tím, aby ředitel Základní školy pod Svatou Horou, Příbram podal žádost o navýšení nejvyššího počtu

žáků školy z 600 žáků na 660 žáků s účinností od 01.09.2023.
 

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

 
Dodatek č. 2 smlouvy o výpůjčce nemovitostí Základní školy pod Svatou
Horou, Příbram – rozšíření předmětu výpůjčky

Usnesení číslo: R.usn.č.0912/2022 47
1) schvaluje
 uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitostí mezi městem Příbram a Základní školou pod

Svatou Horou, Příbram č.332/OŠKSIS/2014 ze dne 07.04.2014, který se týká rozšíření předmětu výpůjčky
nemovitého majetku o prostor (učebnu) v 1. patře budovy č.p. 328 v ulici Balbínova o výměře 64,30 m2,
který je součástí pozemku p.č. 179/33 v k.ú. Příbram, zapsaném na LV 10001 s účinností ode dne jeho
zveřejnění v registru smluv.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost ředitele Základní školy, Příbram - Březové Hory o souhlas zřizovatele
s podáním žádosti o snížení nejvyššího povoleného počtu žáků školy

Usnesení číslo: R.usn.č.0913/2022 48
1) souhlasí
 s tím, aby ředitel Základní školy, Příbram – Březové Hory, Prokopská 337 podal žádost o snížení

nejvyššího povoleného počtu žáků školy z 600 žáků na 490 žáků s účinností od 01.09.2023.
 

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

 
Revokace R.uns.č.0849/2022 ze dne 05.09.2022 - Kežmarok_ERASMUS+
2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0914/2022 49
1) revokuje
 R.usn.č.0849/2022 ze dne 05.09.2022.
 
2) schvaluje
 zahraniční pracovní cestu do Kežmarku (Slovensko) k účasti na setkání ERASMUS

+, které se uskuteční ve dnech 25.9. - 29.9.2022. Cesty se zúčastní zástupci
města ve složení: projektová manažerka projektu XXXX XXXXX XXXXXX a
referentka OŠKS XXXXXXX XXXXXXXXX. Doprava bude zajištěna služebním vozem
s řidičem Romanem Prokůpkem.

 

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

 
Předání výukového materiálu a dalších pomůcek do mateřských a základních
škol zřizovaných městem Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0915/2022 50
1) schvaluje
 Předání výukového materiálu a dalších pomůcek do mateřských a základních škol zřizovaných městem

Příbram.
 

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

 
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu komunikace pro napojení
obytné zóny 10ti rodinných domů v Orlově, o dočasnou výpůjčku a pronájem
pozemků v k. ú. Orlov a o souhlas s vynětím ze ZPF

Usnesení číslo: R.usn.č.0916/2022 51
1) schvaluje
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 uzavření smlouvy o právu provést stavbu příjezdové komunikace pro dopravní napojení obytné zóny 10ti
rodinných domů v Orlově na části pozemku p. č. 29/4 o výměře cca 669 m2 z celkové výměry 1702
m2, části pozemku p. č. 41/15 o výměře cca 55 m2 z celkové výměry 603 m2 a na pozemku p. č. 41/16
o výměře 7 m2, vše v k. ú. Orlov, dle situačního snímku, který je přílohou předloženého materiálu, mezi
stavebníkem a investorem XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX
XX X XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXX XX XXXXXXX a vlastníkem pozemků městem
Příbram s tím, že stavba bude realizována za podmínek vyplývajících z platné právní úpravy, za podmínek
stanovených dotčenými orgány a v souladu s přílohou podané žádosti, tj. Souhrnnou technickou zprávou,
vypracovanou Atelierem ArchTech s.r.o., zodpovědným projektantem Ing. Davidem Vojířem, v květnu
2019, v jednom listinném dokumentu společně se smlouvou o výpůjčce části pozemku p. č. 29/4 o
výměře cca 669 m2 z celkové výměry 1702 m2 v k. ú. Orlov (dle situačního snímku, který je přílohou
předloženého materiálu), na dobu  určitou s účinností ode dne protokolárního předání pozemků vypůjčiteli
do dne převzetí pozemků půjčitelem po ukončení stavby, maximálně však uplynutím lhůty 3 roky ode
dne protokolárního předání pozemků, a společně se smlouvou o nájmu části pozemku p. č. 41/15 o
výměře cca 55 m2 a pozemku p. č. 41/16, oba v k. ú. Orlov (dle situačního snímku, který je přílohou
předloženého materiálu), za cenu ve výši 12,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s úpravou nájemného o
roční míru inflace, vyhlašovanou Českým statistickým úřadem, vždy za uplynulý kalendářní rok, s tím, že
předmětem smlouvy bude dále ujednání o udělení souhlasu města jako vlastníka pozemků p. č. 41/15
a p. č. 41/16, k. ú. Orlov, stavebníkovi a investorovi, s vynětím části pozemku p. č. 41/15 o výměře cca
55 m2 z celkové plochy 603 m2 a pozemku p. č. 41/16 o výměře 7 m2 ze zemědělského půdního fondu,
a to na náklady stavebníka a investora.

 

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

 
Náhradní energetický zdroj pro evakuační výtah – Příbram VIII/101 –
vyloučení a výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0917/2022 52
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Náhradní energetický zdroj pro evakuační výtah – Příbram

VIII/101“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.

 
2) rozhodla
 1) o vyloučení společnosti PRONIX s.r.o., se sídlem U Kněžské louky 28, 130 00 Praha, IČO: 48027944

z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek;

2) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti VK Elektro
s.r.o., se sídlem Husova 634, 261 01 Příbram, IČO: 29416973, za celkovou nabídkovou cenu 833 695,00
Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Náhradní energetický zdroj pro evakuační výtah – Příbram VIII/101“
se společností VK Elektro s.r.o., se sídlem Husova 634, 261 01 Příbram, IČO: 29416973, za celkovou
nabídkovou cenu 833 695,00 Kč bez DPH.

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

 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0918/2022 53
1) schvaluje
 RZ0129 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly 719 - OVV  v

souladu s usnesením RM č. usn 0068/2022 bodu 1) ze dne 24.01.2022 .
 
2) schvaluje
 RZ0131 - úprau rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE a v rámci běžných

výdajů kapitoly  777 - OŠKS  a 788 - ŠŠZ v souladu s usnesením RM č. usn 0068/2022 bodu 2) ze dne
24.01.2022 z důvodu přijetí dotace č.0039/14/UKR_AS/2022 v rámci "Výzvy Adaptační skupiny pro děti
cizince migrující z Ukrajiny 2022" č.j. MSMT - 7105/2022 -2 ve výši 7.320.000,00 Kč.

 
 

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

 
Změna rozpisu rozpočtu města na rok 2022.

Usnesení číslo: R.usn.č.0919/2022 54
1) schvaluje
 RZ0130 - změnu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením RM

č. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.1.2022 v rámci kapitálových výdajů, tj. navýšení
kapitoly 781 - SZM (investiční příspěvek zřizovatele) o částku 7.845.301,09 a snížení
kapitoly 790 - FOP (výkup pozemků) ve stejné výši z důvodu navýšení investičního
příspěvku organizaci Sportovní zařízení města Příbram, p. o.

 

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

 
Rozpočtová opatření 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0920/2022 55
1) schvaluje
 rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením ZM č.702/2021/

ZM bodu 3) ze dne 6.12.2021, to je navýšení běžných výdajů kapitoly 723 - OŽP (revitalizace zeleně
- revitalizace Svatohorského sadu) o částku 1.268.903,00Kč a snížení kapitálových výdajů kapitoly
790 - FOP ( výkup pozemků) ve stejné výši.

 

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

 

 
Odbor řízení projektů a dotací - jmenování vedoucího odboru

Usnesení číslo: R.usn.č.0921/2022 56
1) jmenuje
 XXXXX XXXXX XXXXXXXXX, vedoucí Odboru řízení projektů a dotací MěÚ Příbram na dobu určitou, a

to po dobu mateřské dovolené, řádné dovolené a rodičovské dovolené vedoucí odboru XXXX XXXXXXX
XXXXXXXXX, s účinností ode dne jejího nástupu na mateřskou dovolenou.

 

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

 
 
 
 

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

 
 
 

........................................
Ing. Jiří Holý v.r.

Ověřuje
Mgr. Renáta Vesecká v.r.

Ověřuje
 
 
 

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

starosta
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