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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: 03.10.2022

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0924/2022 Schválení programu včetně návrhů změn a
doplňků

R.usn.č.0925/2022 SZM Příbram, p.o. - Žádost o schválení
investičního záměru, investiční akce - Zimní
stadion - Havarijní oprava řídícího systému
kompresorů čpavkového hospodářství

Mgr. Jan Slaba

R.usn.č.0926/2022 SZM Příbram, p.o. - Žádost o schválení
investičního záměru - LED obrazovka a výsledkový
servis pro Sportovní halu Příbram

Mgr. Jan Slaba

R.usn.č.0927/2022 Žádost o připojení prvku aktivního monitoringu k
Dopravnímu portálu Středočeského kraje

Mgr. Jan Konvalinka

R.usn.č.0928/2022 Rozšíření MKDS 2022 – uzavření smlouvy Mgr. Jan Konvalinka
R.usn.č.0929/2022 Určení platu ředitelce příspěvkové organizace

Technické služby města Příbrami
Mgr. Jan Konvalinka

R.usn.č.0930/2022 Žádost o udělení souhlasu města Příbram, jako
vlastníka pozemku p. č. 715/49 v k. ú. Březové
Hory, s konáním ohňostroje

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0931/2022 Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0932/2022 Sportovní zařízení města Příbram – žádost o
navýšení mzdového limitu

Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0933/2022 Rozpočtová opatření - změny rozpočtu města na
rok 2022

Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0934/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0935/2022 Alšovo náměstí - oznámení o mimořádných
okolnostech

Mgr. Ondřej Klečka

R.usn.č.0936/2022 Souvislé opravy komunikace na Severní - Dodatek
č. 2 k SoD

Mgr. Ondřej Klečka

R.usn.č.0937/2022 Podání žádosti o poskytnutí dotace na vybudování
víceúčelového hřiště Na Cihelně

Mgr. Markéta
Herynková

R.usn.č.0938/2022 Uzavření dohody o vzdání se práva náhrady škody
u Čekalíkovského rybníku

Mgr. Markéta
Herynková

R.usn.č.0939/2022 Návrh na přidělení bytu v DPS PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.0940/2022 Žádost o individuální dotaci - SPMP ČR, pobočný

spolek Příbram
PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0941/2022 Žádost o individuální dotaci - Oblastní spolek
Českého červeného kříže Příbram

PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0942/2022 Projekt Trenéři ve škole_teaser Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0943/2022 Žádost ředitelky Základní školy, Příbram II,

Jiráskovy sady 273 o souhlas zřizovatele s
podáním žádosti o snížení nejvyššího povoleného
počtu žáků školy

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0944/2022 Žádost ředitelky Základní školy, Příbram VII, Bratří
Čapků 279, p.o. o souhlas zřizovatele s podáním
žádosti o snížení nejvyššího povoleného počtu
žáků školy

Ing. Lea Enenkelová
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R.usn.č.0945/2022 Žádost ředitelky Základní školy, Příbram VII, 28.
října 1 o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o
snížení nejvyššího povoleného počtu žáků školy

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0946/2022 Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 -
žádost o souhlas zřizovatele s přijetím finančních
darů

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0947/2022 Žádost o ID na projekt „Podpora klubu TK ROJA v
energetické krizi“

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0948/2022 Žádost o ID – Reprezentační starty na
mezinárodních závodech v triatlonu

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0949/2022 MŠ Pohádka- žádost o povolení výjimky z počtu
dětí na třídu mateřské školy pro šk. r. 2022/2023

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0950/2022 Výměna VZT požárních předsíní – Příbram
VIII/100 – zrušení

Mgr. Radka
ŠkubalováIng.
Martin Buršík, MBA

R.usn.č.0951/2022 Výměna dřevěných oken – výběr dodavatele Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0952/2022 Výběr dodavatele k veřejné zakázce zadané v DNS
s názvem: Bus záliv – náměstí 17. listopadu

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0953/2022 výběr dodavatele k veřejné zakázce zadané v DNS
s názvem: Recyklát - Žežice

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0954/2022 Most Ryneček, přeložka plynovodu, zřízení
věcného břemene

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0955/2022 Domov seniorů, interiérové vybavení – změna
rozsahu dodávky

Ing. Markéta
Pavlištová
HavlováMgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0956/2022 Parkovací dům u autobusového nádraží-dodatek
č.1 k SoD

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0957/2022 Úprava vstupu - Nový rybník, dodatek č.1 k SoD Ing. Markéta
Pavlištová
HavlováMgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0958/2022 První vodovodní a kanalizační, s.r.o., prodloužení
smlouvy

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0959/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0960/2022 Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0961/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0962/2022 Rozpočtová opatření 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0963/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0964/2022 vyloučení účastníka, výběr dodavatele a podpis
smlouvy VZMR k akci "Výroba a tisk městského
zpravodaje Kahan"

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0965/2022 Uzavření smlouvy s dodavatelem INVESSALES,
spol. s r.o. na akci „Víceúčelové hřiště Na Cihelně“

Mgr. Radka
Škubalová

 
Projednané informace na programu jednání dne: 03.10.2022
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 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.0924/2022 4
1) schvaluje
  upravený program dnešního jednání RM.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
SZM Příbram, p.o. - Žádost o schválení investičního záměru, investiční akce
- Zimní stadion - Havarijní oprava řídícího systému kompresorů čpavkového
hospodářství

Usnesení číslo: R.usn.č.0925/2022 5
1) bere na vědomí
 opatření přijatá v souvislosti s havarijním stavem řídícího systému kompresorů

čpavkového hospodářství v budově Zimního stadionu Příbram.
 
2) schvaluje
 předložený návrh SZM Příbram, p.o., IČO 71217975 - žádost o schválení

investičního záměru - oprava/výměna řídícího systému kompresorů čpavkového
hospodářství - v budově Zimního stadionu Příbram, a to ve smyslu důvodové
zprávy a příloh předkládaného materiálu.

 
3) schvaluje
 předložený návrh SZM Příbram, p.o., IČO 71217975 - žádost o schválení investiční

akce - oprava/výměna řídícího systému kompresorů čpavkového hospodářství
- v budově Zimního stadionu Příbram, a to ve smyslu důvodové zprávy a příloh
předkládaného materiálu.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
SZM Příbram, p.o. - Žádost o schválení investičního záměru - LED obrazovka a
výsledkový servis pro Sportovní halu Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0926/2022 6
1) schvaluje
 investiční záměr SZM Příbram, p.o., IČO 71217975, - nákup LED obrazovky a

výsledkového servisu pro Sportovní halu Příbram, a to ve smyslu důvodové zprávy
a příloh předkládaného materiálu.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o připojení prvku aktivního monitoringu k Dopravnímu portálu
Středočeského kraje

Usnesení číslo: R.usn.č.0927/2022 7
1) schvaluje
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 podání žádosti o připojení prvku aktivního monitoringu  ul. Milínská na
Dopravní portál Středočeského kraje

 
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Rozšíření MKDS 2022 – uzavření smlouvy

Usnesení číslo: R.usn.č.0928/2022 8
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o instalaci a provozu kamery Městského kamerového

dohlížecího sytému Příbram se:

• XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXX XX X XXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Určení platu ředitelce příspěvkové organizace Technické služby města
Příbrami

Usnesení číslo: R.usn.č.0929/2022 9
1) stanovuje
 XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX X ředitelce příspěvkové organizace "Technické

služby města Příbrami", plat ve výši dle přílohy č. 2 a č. 3 tohoto materiálu, s
účinností od 01.11.2022.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemku p. č.
715/49 v k. ú. Březové Hory, s konáním ohňostroje

Usnesení číslo: R.usn.č.0930/2022 10
1) schvaluje
 udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemku p. č. 715/49 v katastrálním území Březové

Hory, s odpalem ohňostroje, s časem provedení 23.00 hodin dne 7.10.2022, s dobou trvání 5 - 6 minut.
Souhlas je udělen společnosti ZAT a. s., se sídlem K Podlesí 541, 261 01 Příbram VI - Březové Hory,
IČO 45148431.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0931/2022 11
 
Rada města, 29. jednání, dne 03.10.2022 Strana 6/20



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

1) schvaluje
 RZ0136 - úpravu rozpisu rozpočtu města v souladu s usnesením RM č.

0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE
a  běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ z důvodu přijetí neinvestiční účelové
dotace na realizaci projektu "Obědy do škol ve Středočeském kraji IV", reg. č.
CZ.30.X.0/0.0/0.0/21_011/0000064 v celkové výši 280.044,45 Kč.

 
2) schvaluje
 RZ0148 -  úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením RM č.

0068/2022 bodu 2) v rámci běžných výdajů, tj. navýšení kapitoly 741 - OE (daň z
příjmů za město Příbram) o částku 6.362.540,00 Kč a snížení kapitoly 786 - OIRM
(rezerva) ve stejné výši z důvodu stanovení přesné výše daně z příjmů za město
za rok 2021.

 
3) schvaluje
 RZ0149 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením RM

č. 0068/2022 bodu 2) na straně kapitálových výdajů, tj. navýšení kapitoly 778 -
DAD (investiční příspěvek) o částku 500.000,00 Kč , navýšení kapitoly 739 - TS
(investiční příspěvek) o částku 4.995.000,00 Kč a snížení kapitoly 790 - FOP (výkup
  pozemků) o částku 5.495.000,00 Kč.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Sportovní zařízení města Příbram – žádost o navýšení mzdového limitu

Usnesení číslo: R.usn.č.0932/2022 12
1) schvaluje
 navýšení mzdového limitu na platy organizace Sportovní zařízení města Příbram,

p.o. o částku 1.100.000,00 Kč na celkovou výši 28.600.000,00 Kč  bez navýšení
neinvestičního příspěvku zřizovatele.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Rozpočtová opatření - změny rozpočtu města na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0933/2022 13
1) schvaluje
 RZ0136 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2022 v souladu

s usnesením ZM č. 702/2021/ZM bodu 3) ze dne 6.12.2021   v rámci kapitoly
741 - OE , tj. navýšení nedaňových příjmů o částku 250.450,00 Kč  a navýšení
běžných výdajů (finanční vypořádání) ve stejné výši z důvodu přijetí vratky
nespotřebovaných finančních prostředků z MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278 z
projektu "Šablony II", č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015964.

 
2) schvaluje
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 RZ0150 -  rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2022 v souladu
s usnesením ZM č. 702/2021/ZM bodu 3) ze dne 6.12.2021, tj navýšení běžných
výdajů kapitoly 739 - TS (neinvestiční příspěvek) o částku 4.752.908,00 Kč a snížení
kapitálových výdajů kapitoly 790 - FOP (výkup pozemků) ve stejné výši.

 
3) schvaluje
 RZ0151 -  rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s

usnesením ZM č. 702/2021/ZM bodu 3) ze dne 6.12.2021, tj. navýšení běžných
výdajů kapitoly 778 - DAD (neinvestiční příspěvek - divadlo)  o částku 3.700.348,00
Kč, navýšení kapitoly 739 - TS (neinvestiční příspěvek) o částku 700.348,00 Kč
a snížení kapitálových výdajů kapitoly 789 - OSH (pozemní komukace a silniční
doprava) o částku 1.500.000,00 Kč, snížení kapitoly 790 - FOP (výkup pozemků)
o částku 1.581.092,00 Kč a snížení kapitoly 721 - OIT (investiční výdaje a výdaje
související) o částku 500.000,00 Kč.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Změny rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0934/2022 14
1) schvaluje
 RZ0141 - 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 nedočerpané částky z
roku 2021 na  realizaci   projektu "Inkluzivní vzdělávání v Příbrami - 2. etapa".

 
2) schvaluje
 RZ0142 - úpravu rozpisu rozpočtu města  na rok 2022 v souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022

bodu 2) ze dne 24.01.2022 v rámci příjmů kapitoly 741-OE (neinvestiční přijaté transfery) a v rámci
výdajů kapitoly 777-OŠKS (prevence kriminality) z důvodu přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra
- program Prevence kriminality,  a to ve výši 45.000,00 Kč určenou na akci "Prázdninový sociálně
rehabilitační program - 2022" , ve výši 96.000,00 Kč  určenou na projekt  "Příbram - Cestou sdílení - 2022"
a ve výši 80.000,00 Kč  určenou  na "Terapeutický pobyt pro děti s rizikovým chováním - 2022",

 
3) schvaluje
 RZ0147 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022  souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022 bodu

2) ze dne 24.01.2022 a usnesením ZM č. usn. 897/2022 ze dne 12.09.2022 v rámci běžných výdajů,
to je navýšení kapitoly 777-OŠKS (individuální dotace) o částku 231.774.00 Kč a snížení kapitoly 741-
OE( rezerva místostarosty) ve stejné  výši z důvodu poskytnutí dotace na projekt s názvem "Údržba a
opravy v areálu SK SPARTAK Příbram" pro subjekt SK SPARTAK Příbram, spolek Žižkova 694, 261 01
Příbram II, IČO 61904899.

 
4) schvaluje
 RZ0128 - 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 přijetí neinvestiční dotace dle
rozhodnutí MPSV ČR č.j. MPSV-2022/56595-213 na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí.

 
5) schvaluje
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 RZ0153 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční
přijaté transfery – ÚZ 15974 ) v souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022 z
důvodu přijetí dotace ve výši 1.736.210,85 Kč  na projekt  "Zpracování plánu ÚSES pro ORP Příbram" č.
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0008004.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Alšovo náměstí - oznámení o mimořádných okolnostech

Usnesení číslo: R.usn.č.0935/2022 15
1) stahuje
 materiál z dnešního jednání RM.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Souvislé opravy komunikace na Severní - Dodatek č. 2 k SoD

Usnesení číslo: R.usn.č.0936/2022 16
1) schvaluje
 Změnu závazku podle ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)  na
investiční akci „ Souvislé opravy komunikace v ulici Severní“ podle
Změnového listu 1, které představují vícepráce ve výši 133 564,70 Kč bez
DPH (tj. 161 613.29 Kč s DPH).

 
2) schvaluje
 Uzavření  dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1030/OSH/2021 ze dne

29.10.2021 na investiční akci „Souvislé opravy komunikace v ulici Severní“
se společností Vodohospodářské stavby s.r.o. (dále jen „VHS“), Křižíkova
2393, 415 01 Teplice, IČO: 40233308, kterým dojde ke změně díla podle
změnového listu č. 1 a jímž se mění celková hodnota díla na částku
1 939 143,70 Kč bez DPH (tj.  2 346 363.88 Kčs DPH).

 
3) ukládá
 OSH administrovat uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 1030/

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Podání žádosti o poskytnutí dotace na vybudování víceúčelového hřiště Na
Cihelně

Usnesení číslo: R.usn.č.0937/2022 17
1) schvaluje
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MěÚ Příbram

 podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu č. 162 52
Regionální sportovní infrastruktura, Výzva 19/2022 Regiony ÚSC 2022 na projekt
"Vybudování víceúčelového hřiště Na Cihelně".

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Buršík, MBA
nepřítomen při hlasování.)

 

 
Uzavření dohody o vzdání se práva náhrady škody u Čekalíkovského rybníku

Usnesení číslo: R.usn.č.0938/2022 18
1) doporučuje
 Zastupitelstvu města Příbram schválit uzavření dohody o vzdání se práva náhrady

škody vzniklé na pozemku parc. č. 2239/1 a parc. č. 2238/1 u Čekalíkovského
rybníka s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Buršík, MBA
nepřítomen při hlasování, Mgr. Brožíková a Ing. Holý proti.)

 

 
Návrh na přidělení bytu v DPS

Usnesení číslo: R.usn.č.0939/2022 19
1) schvaluje
 1) přidělení bytu č. 67 v DPS Příbrami I, Hradební 69 pro paní XXXXXXXX

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

2) přidělení bytu č. 15/315 v DPS Příbrami VIII, Brodská 102 pro pana XXXXXX
XXXXX a pro paní XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX
XXXXXXX XXX podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů
ve vlastnictví města Příbram“.

3) přidělení bytu č. 33/608 v DPS Příbrami VIII, Brodská 100 pro paní XXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX X podle Směrnice č. 5/2021/
MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.

4) přidělení bytu č. 7 v DPS Příbrami VI – Březové Hory, Nádvoří Msgre. Korejse
155 pro pana XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXX XXXXXXX XX 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: Ing. Buršík, MBA
nepřítomen při hlasování.)

 

 
Žádost o individuální dotaci - SPMP ČR, pobočný spolek Příbram
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MěÚ Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0940/2022 20
1) schvaluje
 1) poskytnutí individuální dotace ve výši 7.000,00 Kč pro subjekt Společnost pro podporu lidí

s mentálním postižením v ČR, pobočný spolek Příbram, se sídlem Žežická 193, Příbram VII, IČO:
75109310, na projekt s názvem „Podpora pravidelné fyzické aktivity, realizace terapeutických činností
mentálně postižených osob“ v souladu se žádostí o finanční podporu z rozpočtu města označené č.j.
MeUPB 96183/2022, 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 Společnost pro podporu lidí s mentálním
postižením v ČR, pobočný spolek Příbram, se sídlem Žežická 193, Příbram VII, IČO: 75109310,
o poskytnutí dotace ve výši 7.000,00 Kč na projekt „Podpora pravidelné fyzické aktivity, realizace
terapeutických činností mentálně postižených osob“, 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: Ing. Buršík, MBA
nepřítomen při hlasování.)

 

 
Žádost o individuální dotaci - Oblastní spolek Českého červeného kříže
Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0941/2022 21
1) schvaluje
 1) poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000,00 Kč pro subjekt Oblastní spolek Českého červeného

kříže Příbram, se sídlem Čechovská 114, 261 01 Příbram VIII, IČO: 00425826, na projekt s názvem
„Činnost Oblastního spolku Českého červeného kříže Příbram“ v souladu se žádostí o finanční
podporu z rozpočtu města označené č.j. MeUPB 94199/2022, 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 Oblastní spolek Českého červeného kříže Příbram,
se sídlem Čechovská 114, 261 01 Příbram VIII, IČO: 00425826, o poskytnutí dotace ve výši 15.000,00
Kč na projekt „Činnost Oblastního spolku Českého červeného kříže Příbram“, 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: Ing. Buršík, MBA
nepřítomen při hlasování.)

 

 
Projekt Trenéři ve škole_teaser

Usnesení číslo: R.usn.č.0942/2022 22
1) schvaluje
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MěÚ Příbram

 uzavření objednávky se Štěpánem Červeným, Životice 24, 262 31 Vrančice, IČ:
65588142  na natočení teaseru pro prezentaci projektu „Trenéři ve škole“ v ceně
23.000,00 Kč bez DPH a úhradu nákladů z kapitoly 741 – OE, prvek č. 3593 rezerva
města.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Buršík, MBA
nepřítomen při hlasování.)

 

 
Žádost ředitelky Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273 o souhlas
zřizovatele s podáním žádosti o snížení nejvyššího povoleného počtu žáků
školy

Usnesení číslo: R.usn.č.0943/2022 23
1) souhlasí
 s tím, aby ředitelka Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273 podala žádost o snížení nejvyššího

povoleného počtu žáků školy z 580 žáků na 555 žáků s účinností od 01.09.2023.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Buršík, MBA
nepřítomen při hlasování.)

 

 
Žádost ředitelky Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o. o souhlas
zřizovatele s podáním žádosti o snížení nejvyššího povoleného počtu žáků
školy

Usnesení číslo: R.usn.č.0944/2022 24
1) souhlasí
 s tím, aby ředitelka Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o.  podala žádost o snížení nejvyššího

povoleného počtu žáků školy z 660 žáků na 630 žáků s účinností od 01.09.2023.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Buršík, MBA
nepřítomen při hlasování.)

 

 
Žádost ředitelky Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 o souhlas zřizovatele
s podáním žádosti o snížení nejvyššího povoleného počtu žáků školy

Usnesení číslo: R.usn.č.0945/2022 25
1) souhlasí
 s tím, aby ředitelka Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 podala žádost o snížení nejvyššího

povoleného počtu žáků školy z 800 žáků na 750 žáků s účinností od 01.09.2023.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Buršík, MBA
nepřítomen při hlasování.)
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MěÚ Příbram

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 - žádost o souhlas zřizovatele
s přijetím finančních darů

Usnesení číslo: R.usn.č.0946/2022 26
1) souhlasí
 s tím, aby Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 přijala účelově určený finanční dar ve výši

48.000,00 Kč od subjektu Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. se sídlem Evropská 2690/17, 160 00
Praha 6 - Dejvice, IČO 29005469, který bude použit k podpoře vzdělávání a zlepšování kvality výuky a
prostředí ve škole.

 
2) souhlasí
 s tím, aby Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 přijala účelově určený finanční dar ve výši

200.000,00 Kč od Nadace THE KEELNER FAMILY FOUNDATION se sídlem Evropská 2690/17, 160 00
Praha 6 – Dejvice, IČO 28902254 na období září 2022–leden 2023 na personální zdroje vyčleněné na
podporu integrace ukrajinských uprchlíků.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Buršík, MBA
nepřítomen při hlasování.)

 

 
Žádost o ID na projekt „Podpora klubu TK ROJA v energetické krizi“

Usnesení číslo: R.usn.č.0947/2022 27
1) doporučuje
 ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro subjekt TK ROJA Příbram z.s., Brodská 93, 261

01 Příbram VIII, IČO: 06156355, na projekt s názvem „Podpora klubu TK ROJA v energetické krizi“, 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 TK ROJA Příbram z.s., Brodská 93, 261 01 Příbram
VIII, IČO: 06156355, o poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč na projekt „Podpora klubu TK ROJA
v energetické krizi“, 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: Ing. Buršík, MBA
nepřítomen při hlasování.)

 

 
Žádost o ID – Reprezentační starty na mezinárodních závodech v triatlonu

Usnesení číslo: R.usn.č.0948/2022 28
1) schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 9.500,00 Kč pro XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX

XX XXXXXXX XX, na projekt s názvem „Reprezentační starty na mezinárodních závodech v triatlonu“, 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,
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MěÚ Příbram

a

uzavření veřejnoprávní smlouvy s XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX
XXXXXXX XXX o poskytnutí dotace ve výši 9.500,00 Kč na projekt s názvem „Reprezentační starty na
mezinárodních závodech v triatlonu“, 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: Ing. Buršík, MBA
nepřítomen při hlasování.)

 

 
MŠ Pohádka- žádost o povolení výjimky z počtu dětí na třídu mateřské školy
pro šk. r. 2022/2023

Usnesení číslo: R.usn.č.0949/2022 29
1) povoluje
 na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Pohádka, Hradební 66, 261 01 Příbram I výjimku z počtu

přijatých dětí na třídu mateřské školy pro školní rok 2022/2023 v jedné třídě z 24 na 26 dětí.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Buršík, MBA
nepřítomen při hlasování.)

 

 
Výměna VZT požárních předsíní – Příbram VIII/100 – zrušení

Usnesení číslo: R.usn.č.0950/2022 30
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výměna VZT požárních předsíní – Příbram VIII/100“ (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 zrušení veřejné zakázky „Výměna VZT požárních předsíní – Příbram VIII/100“ a o jejím opětovném

vypsaní za obdobných podmínek.
 
3) ukládá
 OPVZ  učinit právní kroky související se zrušením dílčí veřejné zakázky dle bodu 2. tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Buršík, MBA
nepřítomen při hlasování.)

 

 
Výměna dřevěných oken – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0951/2022 31
1) bere na vědomí
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 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výměna dřevěných oken“ (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 OKNA

LANGER s.r.o., se sídlem Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 04555970, za nabídkovou
cenu 234 500,00 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Výměna dřevěných oken“ se společností OKNA LANGER s.r.o., se
sídlem Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 04555970, za nabídkovou cenu 234 500,00 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: Ing. Buršík, MBA
nepřítomen při hlasování.)

 

 
Výběr dodavatele k veřejné zakázce zadané v DNS s názvem: Bus záliv –
náměstí 17. listopadu

Usnesení číslo: R.usn.č.0952/2022 32
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Bus záliv – náměstí 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 důvodové zprávě.

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

Staler, spol. s r.o., se sídlem Dubno 62, 261 01, IČO: 01498240, za celkovou nabídkovou
cenu 1 702 632, 02 Kč bez DPH

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

2. uzavření smlouvy na zakázku „BUS záliv – náměstí 17. listopadu“ se společností Staler, spol. s
r.o., se sídlem Dubno 62, 261 01, IČO: 01498240, za celkovou nabídkovou cenu 1 702 632, 02 Kč
bez DPH.

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

usnesení.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Buršík, MBA
nepřítomen při hlasování.)

 

 
výběr dodavatele k veřejné zakázce zadané v DNS s názvem: Recyklát -
Žežice

Usnesení číslo: R.usn.č.0953/2022 33
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce "Recyklát- Žežice" (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

STRABAG a.s, se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO 60838744, za celkovou nabídkou
cenu 640 769,65 Kč bez DPH.

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

2. uzavření smlouvy na zakázku "Recyklát - Žežice" se společností
STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO 60838744, za celkovou nabídkou
cenu 640 769,65  Kč bez DPH.

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

usnesení.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Buršík, MBA
nepřítomen při hlasování.)

 

 
Most Ryneček, přeložka plynovodu, zřízení věcného břemene

Usnesení číslo: R.usn.č.0954/2022 34
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene plynárenského

zařízení s GasNet, s.r.o., IČO27295567, Klíšská 940/96,Klíše, 40001 Ústí nad
Labem, zast. Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00
Brno, na pozemcích parc.č.2324/8 , 2323/9, 2382/2 a 565/49 v k.ú. Příbram.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Buršík, MBA a
Ing. Vařeka nepřítomni při hlasování.)

 

 
Domov seniorů, interiérové vybavení – změna rozsahu dodávky

Usnesení číslo: R.usn.č.0955/2022 35
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1) schvaluje
 1. změnu závazku podle ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), který představuje
méněpráce 140.965 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 48.413 Kč bez DPH (dle
změnového listu č. 1)

2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 740/OIRM/2022 ze dne
21.07.2022 na dodání nábytku do domova seniorů, se společností Artspect,
a.s., se sídlem U Plynárny 121/31, 140 00 Praha 4, kterým dojde ke změně
díla podle změnových listu č. 1, jímž se mění celková cena díla na částku
1.545.787 Kč bez DPH.

 
2) ukládá
 OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě

o dílo č. 740/OIRM/2022 ze dne 21.07.2022, dle bodu I. tohoto usnesení.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Buršík, MBA a
Ing. Vařeka nepřítomni při hlasování.)

 

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

Usnesení číslo: R.usn.č.0956/2022 36
1) ukládá
 starostovi, XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, aby jednal se společností Metrostav,

a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915 ve smyslu
spoluúhrady nákladů, které jsou součástí změnových listů č. 1 a 2. 

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Úprava vstupu - Nový rybník, dodatek č.1 k SoD

Usnesení číslo: R.usn.č.0957/2022 37
1) bere na vědomí
 změnu rozsahu prací provedených při realizaci investiční akce „Úprava

vstupů – Nový rybník“ oproti projektové dokumentaci
 
2) schvaluje
 1) méněpráce ve výši 43 324,00 Kč bez DPH způsobené důvody

specifikovanými v důvodové zprávě a změnových listech č. 1 a 2.

2) vícepráce ve výši 377 143,98 Kč bez DPH způsobené důvody
specifikovanými v důvodové zprávě a změnových listech č. 1 a 2.        

3) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na investiční akci „Úprava
vstupů – Nový rybník“ se společností Invessales, s.r.o., Podskalská 22/1512,
128 00 Praha, kterým dojde k zapracování změn uvedených důvodové
zprávě.

 
3) ukládá
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 OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo dle bodu II. tohoto usnesení.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
První vodovodní a kanalizační, s.r.o., prodloužení smlouvy

Usnesení číslo: R.usn.č.0958/2022 38
1) schvaluje
 prodloužení platnosti smlouvy č. 289/OIRM/2018 o úpravě vzájemných práv a

povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací tvořících jeden
provozní celek se společností První vodovodní a kanalizační, s.r.o., IČO: 24276782,
Husova 635, 261 01 Příbram, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Změny rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0959/2022 39
1) schvaluje
 RZ0154 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM v

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

 

 
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0960/2022 40
1) schvaluje
 RZ0156 - úpravu rozpisu rozpočtu města v souladu s usnesením RM č. 0068/2022

bodu 2) ze dne 24.01.2022 v rámci běžných výdajů kapitoly 741 - OE .
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Změny rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0961/2022 41
1) schvaluje
 RZ0157 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly 786 - OIRM v

souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Rozpočtová opatření 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0962/2022 42
1) schvaluje
 rozpočtové opatření - změnu rozpočtu na rok 2022 v souladu s usnesením ZM č. 702/2021/ZM bodu 3)

ze dne 06.12.2021  v rámci výdajů kapitoly 749 - MěRK, to je navýšení kapitálových výdajů o částku
670.000,00 Kč a snížení běžných výdajů ve stejné výši z důvodu uzavření smlouvy o dílo na zhotovení
UPS v DPS Brodská 101.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Změny rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0963/2022 43
1) schvaluje
 RZ0161 -  úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM

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

 
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
vyloučení účastníka, výběr dodavatele a podpis smlouvy VZMR k akci "Výroba
a tisk městského zpravodaje Kahan"

Usnesení číslo: R.usn.č.0964/2022 44
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výroba a tisk městského zpravodaje

Kahan“ (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 fronte, s.r.o., se sídlem Studánecká 1120, 530 03 Pardubice,

IČO 26012227  z veřejné zakázky z důvodu změny nabídkové ceny po podání nabídky
2. o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti

Typos, tiskařské závody, s.r.o, se sídlem Podnikatelská 1160/14, 301 00 Plzeň, IČO 28433301, za
celkovou nabídkovou cenu 1 200 500 Kč bez DPH.

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

2. uzavření smlouvy na zakázku „Výroba a tisk městského zpravodaje Kahan“ se společností Typos,
tiskařské závody, s.r.o., se sídlem Podnikatelská 1160/14, 301 00 Plzeň, IČO 29416973, za
celkovou nabídkovou cenu 1 200 500 Kč bez DPH.

 

 
Rada města, 29. jednání, dne 03.10.2022 Strana 19/20



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

4) ukládá
 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: Ing. Buršík, MBA
nepřítomen při hlasování.)

 

 
Uzavření smlouvy s dodavatelem INVESSALES, spol. s r.o. na akci
„Víceúčelové hřiště Na Cihelně“

Usnesení číslo: R.usn.č.0965/2022 45
1) schvaluje
 uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Víceúčelové hřiště Na Cihelně“ se společností

INVESSALES, spol. s r.o. se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 Nové Město, IČO 62957678,
za nabídkovou cenu 10 777 068,90 Kč bez DPH. 

 
2) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s uzavřením smlouvy k veřejné zakázce dle bodu I. tohoto

usnesení.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Buršík, MBA
nepřítomen při hlasování.)

 

 
 
 
 

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

 
 
 

........................................
Ing. Petr Rotter v.r.

Ověřuje
Mgr. Renáta Vesecká v.r.

Ověřuje
 
 
 

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

starosta
 
 
 

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

Zapsal
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