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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: 14.11.2022

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.1087/2022 Schválení programu včetně návrhů změn a
doplňků

R.usn.č.1088/2022 SZM Příbram, p.o. - Žádost o schválení investiční
akce - Nový rybník - Novostavba chatek v areálu
Nový rybník

Mgr. Jan Slaba

R.usn.č.1089/2022 Uzavření smlouvy o uměleckém výkonu na
zahájení Adventu v Příbrami - Aneta Langerová

Bc. Vlastimil Ševr

R.usn.č.1090/2022 Uzavření partnerské smlouvy na akci Advent v
Příbrami

Bc. Vlastimil Ševr

R.usn.č.1091/2022 Revize Ubytovacího řádu pro ubytovnu města
Příbram, Příbram IV/5, z r. 2021

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.1092/2022 Návrh na schválení uzavření servisní smlouvy k
osobnímu výtahu v čp. Brodská 100, Příbram VIII
se společností Výtahy Příbram, s.r.o.

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.1093/2022 Přehled přijatých darů Psí útulek květen-srpen
2022

Ing. Irena
Hofmanová,
DiS.Ing. Jakub
Kňaze

R.usn.č.1094/2022 Návrh odměn ředitelek, ředitelů příspěvkových
organizací města, vedoucí a vedoucího
organizačních složek města

Mgr. Jan Konvalinka

R.usn.č.1095/2022 Návrh na zvýšení ceny inzerce ve zpravodaji
Kahan

Bc. Zuzana
Kučerová

R.usn.č.1096/2022 Podání žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření
Portálu občana“

Mgr. Markéta
Herynková

R.usn.č.1097/2022 Přijetí nadačního příspěvku od Skupiny ČEZ na
projekt "Rozsvěcení vánočního stromu 2022 v
Příbrami"

Mgr. Markéta
Herynková

R.usn.č.1098/2022 Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem
Územního plánu Příbram a jeho změn

Ing. Vladimír Vrba

R.usn.č.1099/2022 Pracovní skupina pro územní plánování Ing. Vladimír Vrba
R.usn.č.1100/2022 Odbor silničního hospodářství - jmenování

vedoucího odboru
Ing. Jaroslava
Poláková

R.usn.č.1101/2022 Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od
01.07.2022 do 30.09.2022 včetně plnění usnesení
ZM za minulá období

Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.1102/2022 Návrh programu 3. zasedání ZM dne 05.12.2022 Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.1103/2022 Zřízení komisí RM Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.1104/2022 Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1105/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1106/2022 Navýšení mzdových limitů Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1107/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše
Štochlová
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R.usn.č.1108/2022 Změny rozpisu rozpočtu na rok 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1109/2022 Přidělení sociálního bytu PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.1110/2022 Přidělení krizového bytu pro rodiny s dětmi PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.1111/2022 Kalkulace a stanovení ceny vodného a stočného na

rok 2023
Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1112/2022 Stanovení výše nájemného na rok 2023 a
schválení plánu investic do VH majetku pro Město
Příbram na rok 2023, včetně střednědobého
návrhu investic do roku 2028

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1113/2022 Odkup vodovodního a kanalizačního řadu v lokalitě
Sázky

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1114/2022 Parkoviště Na Flusárně - Dodatek č. 1 Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1115/2022 Opravný výběr dodavatele a uzavření smlouvy
k VZMR na akci "Výroba a tisk městského
zpravodaje Kahan"

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1116/2022 Schválení hodnotící komise pro veřejnou zakázku -
Modernizace VO ve městě Příbram - Etapa II

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1117/2022 Schválení hodnotící komise na veřejnou zakázku
"Zpracování lesních hospodářských osnov pro
zařizovací obvod obce s rozšířenou působností
Příbram s platností od 01. 01. 2024 do 31. 12.
2033"

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1118/2022 Záměr veřejné zakázky - Odstavné stání pro
obytné vozy

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1119/2022 Záměr veřejné zakázky - Lávky Příbram Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1120/2022 Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI ve
Školní jídelně, Příbram VIII, Školní 75

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1121/2022 Projekt Trenéři ve škole_dodatek na změnu
fakturace

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1122/2022 Návrh na změnu osobního příplatku pro ředitelky
mateřských škol

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1123/2022 Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI v
příspěvkové organizaci Mateřská škola Kličkova
vila

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1124/2022 Revokace R.usn.č.1080/2022 ze dne 31.10.2022
- Zhotovení pamětní desky věnované Františku
Závorkovi

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1125/2022 Konání oslav 30.let přátelství s partnerským
městem Hoorn

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1126/2022 Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131 – žádost
o souhlas s použitím části provozního příspěvku

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1127/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN – pozemek p. č. 374
v katastrálním území Lazec

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1128/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN – pozemek p. č.
665/1 v katastrálním území Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1129/2022 Žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce části
pozemků p. č. 565/49, p. č. 565/50, p. č. 2324/8
a p. č. 2382/2, vše v k. ú. Příbram a smlouvy

Mgr. Žaneta
Vaverková
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o zřízení věcného břemene budoucího uložení
kabelového vedení VN a chráničky HDPE –
pozemky p. č. 2382/2, p. č. 2323/9, p. č. 2324/8,
p. č. 3183/10 a p. č. 565/49, vše v k. ú. Příbram

R.usn.č.1130/2022 Záměr výkupu id. podílu ve výši 3/72 pozemků
p. č. 710/27 a p. č. 710/28, oba v katastrálním
území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1131/2022 Záměr výkupu pozemku p. č. 4052/19 v
katastrálním území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1132/2022 Návrh na zrušení Metodického pokynu č. 1/2007 Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1133/2022 Návrh na odpis nedobytné pohledávky vůči DLT
Computer s.r.o. v likvidaci

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1134/2022 Žádost o udělení souhlasu města Příbram, jako
vlastníka pozemku p. č. 32 v k. ú. Příbram, s
instalací sochy zvonu

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1135/2022 1. Žádost o udělení souhlasu města Příbram s
užíváním částí pozemků p. č. 419/7 a p. č. 500/2,
oba v k. ú. Lazec 2. Žádost o sepsání souhlasného
prohlášení o nabytí vlastnického práva vydržením
částí pozemků v k. ú. Lazec

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1136/2022 Návrh na doplnění textu do bodu 2) usnesení Rady
města Příbram č. 0047/2022 ze dne 10.01.2022

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1137/2022 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.1138/2022 Návrh na uzavření smluv o výpůjčce částí
pozemků za účelem umístění a provozování
předzahrádek restaurací

Mgr. Žaneta
Vaverková

 
Projednané informace na programu jednání dne: 14.11.2022

 
 Název Předkladatel

Zahájení, kontrola zápisu
Informace členů RM
Interpelace
Různé
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Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků

Usnesení číslo: R.usn.č.1087/2022 4
1) schvaluje
 upravený program jednání RM.
 

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

 
SZM Příbram, p.o. - Žádost o schválení investiční akce - Nový rybník -
Novostavba chatek v areálu Nový rybník

Usnesení číslo: R.usn.č.1088/2022 5
1) schvaluje
 předložený návrh SZM Příbram, p.o., IČO 71217975 - žádost o schválení investiční akce: Novostavba

chatek - areál Nový rybník Příbram, a to dle parametrů uvedených v důvodové zprávě a přílohách
předloženého materiálu.

 

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

 
Uzavření smlouvy o uměleckém výkonu na zahájení Adventu v Příbrami -
Aneta Langerová

Usnesení číslo: R.usn.č.1089/2022 6
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o uměleckém výkonu mezi městem Příbram a agenturou Art Shock s.r.o., se sídlem

Horova 347/12, Radošovice, 251 01 Říčany, IČO 27195830, DIČ: CZ27195830 v rámci akce Zahájení
adventu v Příbrami v konečné ceně 218.500,00,-Kč.

 

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

 
Uzavření partnerské smlouvy na akci Advent v Příbrami

Usnesení číslo: R.usn.č.1090/2022 7
1) schvaluje
 uzavření partnerské smlouvy s níže uvedeným subjektem, které finančně podpoří akci města Příbram

částkou 10.000,00 Kč.

MPC System s.r.o. - částka 10.000,00 Kč
 

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

 
Revize Ubytovacího řádu pro ubytovnu města Příbram, Příbram IV/5, z r.
2021

Usnesení číslo: R.usn.č.1091/2022 8

 
Rada města, 33. jednání, dne 14.11.2022 Strana 5/23



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) bere na vědomí
 změnu textu Ubytovacího řádu ubytovny Příbram IV, ul. Čs. armády 5 z r. 2021, a to v čl. I – vymezení,

odst. 3, v příloze č. 1 ubytovacího řádu v části A, B, část C – beze změn a 
 
2) schvaluje
 nové znění Ubytovacího řádu ubytovny v Příbrami IV, ul. Čs. armády 5  (viz předložený návrh - příloha

č. 2 důvodové zprávy) s účinností od 1. 1. 2023,
 
3) ukládá
 MěRK zveřejnit záměr změny znění Ubytovacího řádu ubytovny Příbram IV, ul. Čs. armády 5 z r. 2021

včetně uvedení nových změn.
 

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

 
Návrh na schválení uzavření servisní smlouvy k osobnímu výtahu v čp.
Brodská 100, Příbram VIII se společností Výtahy Příbram, s.r.o.

Usnesení číslo: R.usn.č.1092/2022 9
1) bere na vědomí
 předložený návrh smlouvy na servis osobního výtahu v domě s pečovatelskou službou v Příbrami  VIII,

ul. Brodská čp. 100,
 
2) schvaluje
 uzavřít smlouvu o servisu osobního  výtahu (č. výtahu 1026/2022) s firmou Výtahy Příbram s.r.o. zast.

p. Pavlem Scharhagem, jednatelem firmy, se sídlem Generála. R. Tesaříka 135, 261 01 Příbram, IČ
24800503, DIČ CZ 24800503, v domě s pečovatelskou službou v Příbrami VIII, ul. Brodská, čp. 100.

 

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

 
Přehled přijatých darů Psí útulek květen-srpen 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1093/2022 10
1) schvaluje
 Přijetí účelově určených darů od drobných dárců uvedených v příloze č. 2 za květen - srpen 2022 v

hodnotě 33.061,21 Kč, pro Technické služby města Příbrami, p.o., IČO 00068047 se sídlem U Kasáren
6, Příbram IV.

 

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

 
Návrh odměn ředitelek, ředitelů příspěvkových organizací města, vedoucí a
vedoucího organizačních složek města

Usnesení číslo: R.usn.č.1094/2022 11
1) schvaluje
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 odměny ředitelům příspěvkových organizací města, zaměstnancům, kteří jsou pověřeni řízením
příspěvkových organizací, vedoucím organizačních složek města bez právní subjektivity ve výši dle
návrhu v příloze č. 2 tohoto materiálu.

 

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

 
Návrh na zvýšení ceny inzerce ve zpravodaji Kahan

Usnesení číslo: R.usn.č.1095/2022 12
1) schvaluje
 zvýšení ceny inzerce ve zpravodaji Kahan o 20 % procent s platností od 1. 1. 2023.
 

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

 
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření Portálu občana“

Usnesení číslo: R.usn.č.1096/2022 13
1) schvaluje
 předložení žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření Portálu občana“ do Integrovaného regionálního

operačního programu 2021 – 2027.
 

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

 
Přijetí nadačního příspěvku od Skupiny ČEZ na projekt "Rozsvěcení
vánočního stromu 2022 v Příbrami"

Usnesení číslo: R.usn.č.1097/2022 14
1) schvaluje
 1) přijetí nadačního příspěvku ve výši 30.000,00 Kč bez DPH od Skupiny ČEZ na projekt "Rozsvěcení

vánočního stromu 2022 v Příbrami",

2) uzavření Smlouvy o reklamě a propagaci v rámci akce "Rozsvěcení vánočního stromu 2022 v
Příbrami".

 

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

 
Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem Územního plánu Příbram a
jeho změn

Usnesení číslo: R.usn.č.1098/2022 15
1) doporučuje
 zastupitelstvu

v souladu s § 47 odst. 1 a 4, § 51 odst. 1 a 3, § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění, určit pana Ing. Ivana Fuksu jako zastupitele pro
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spolupráci s pořizovatelem Územního plánu Příbram a jeho změn, a to do konce funkčního období
zastupitelstva.

 
2) ukládá
 OVV zařadit uvedený materiál do programu zasedání ZM dne 05.12.2022.
 

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

 
Pracovní skupina pro územní plánování

Usnesení číslo: R.usn.č.1099/2022 16
1) stahuje
 materiál z jednání RM.
 

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

 
Odbor silničního hospodářství - jmenování vedoucího odboru

Usnesení číslo: R.usn.č.1100/2022 17
1) jmenuje
 Ing. Petra Švadlenu, vedoucího Odboru silničního hospodářství MěÚ Příbram s účinností

od 01.12.2022.
 

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

 
Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2022 do 30.09.2022
včetně plnění usnesení ZM za minulá období

Usnesení číslo: R.usn.č.1101/2022 18
1) bere na vědomí
 předloženou Zprávu o kontrole plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2022 do 30.09.2022

včetně plnění usnesení za minulé období.
 
2) ukládá
 OVV zařadit uvedený materiál do programu zasedání ZM dne 05.12.2022.
 

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

 
Návrh programu 3. zasedání ZM dne 05.12.2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1102/2022 19
1) souhlasí
 s návrhem programu 3. zasedání ZM dne 05.12.2022 s tím, že do programu budou zahrnuty i další

materiály určené na základě jednání RM dne 14.11.2022.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Zřízení komisí RM

Usnesení číslo: R.usn.č.1103/2022 20
1) zřizuje
 pro volební období 2022 - 2026 tyto komise RM:

Komise bytová,

Komise dopravní,

Komise zahraniční,

Komise kulturní, letopisecká a památková,

Komise pro mládež, telovýchovu a sport,

Komise pro realizaci majetku města,

Komise pro výchovu a vzdělávání,

Komise pro životní prostředí, ekologii a zeleň ve městě,

Komise zdravotní a sociální,

Komise Smart city,

Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality.
 
2) stanovuje
 maximální počet členů v jednotlivých komisích na:

Komise bytová - 7,

Komise dopravní - 7,

Komise zahraniční - 7,

Komise kulturní, letopisecká a památková - 7,

Komise pro mládež, telovýchovu a sport - 9,

Komise pro realizaci majetku města - 7,

Komise pro výchovu a vzdělávání - 9,

Komise pro životní prostředí, ekologii a zeleň ve městě - 7,

Komise zdravotní a sociální - 9,

Komise Smart city - 5,
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Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality - 7.

 
 
3) ukládá
 OVV, aby oslovil politické subjekty, které mají zastoupení v Zastupitelstvu města Příbram a OHK

Příbram, k podání návrhů kandidátů na členy a předsedy zřízených komisí RM.
 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1104/2022 21
1) schvaluje
 RZ0226 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením RM  ze dne 24.1.2022 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: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Změny rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1105/2022 22
1) schvaluje
 RZ0227 - 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 převodu nevyčerpané
částky dotace z roku 2021 na projekt č. CZ.03.4.74/0.0./0.0/18_092/0014692 "Chytrá Příbram II" ve výši
1.146.362.83 Kč.

 
2) schvaluje
 RZ0238 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly 785 - OSM  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: )
 

 
Navýšení mzdových limitů

Usnesení číslo: R.usn.č.1106/2022 23
1) schvaluje
 navýšení mzdového limitu na platy příspěvkové organizaci  Knihovna Jana Drdy o částku 260.000,00 Kč

na celkovou částku 9.660.000,00 Kč  bez navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele.

 
 
2) schvaluje
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 navýšení mzdového limitu na platy příspěvkové organizaci Centrum sociálních a zdravotních služeb
města Příbram o částku 4.000.000,00 Kč na celkovou částku 65.400.000,00 Kč bez navýšení
neinvestičního příspěvku zřizovatele.

 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1107/2022 24
1) schvaluje
 RZ0243 - 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.

 
 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1108/2022 25
1) schvaluje
 RZ0244 - 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
(neinvestiční přijaté transfery, ÚZ 13305) a běžných výdajů kapitoly 787 - CSZS
(transfery neinvestiční, ÚZ 13305) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace
z KÚ Středočeského kraje určené pro Centrum sociálních a zdravotních služeb
Příbram na základě veřejnoprávní smlouvy č. S-258/SOC/2022 (Dodatek č. 4) pro
poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 258.400,00 Kč.

 
 

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

 
Přidělení sociálního bytu

Usnesení číslo: R.usn.č.1109/2022 26
1) schvaluje
 přidělení sociálního bytu č. 15, Příbram III , Dlouhá 104, pro paní XXXXXXXX XXXXX , trvale bytem

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

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Přidělení krizového bytu pro rodiny s dětmi

Usnesení číslo: R.usn.č.1110/2022 27
1) bere na vědomí
 přidělení krizového bytu pro rodiny s dětmi č. 38, Příbram IV, Čs. armády 5, pro paní XXXXXX

XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX podle podmínek stanovených
R.usn.č.0523/2022 ze dne 30.05.2022.

 

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

 
Kalkulace a stanovení ceny vodného a stočného na rok 2023

Usnesení číslo: R.usn.č.1111/2022 28
1) bere na vědomí
 1) výpočet vodného ve výši 57,14 Kč/m3 bez DPH, to je 62,85 Kč/m3 včetně DPH a stočného ve výši 35,29

Kč/m3 bez DPH, to je 38,82 Kč vč. DPH na rok 2023, předloženou městu Příbram svým provozovatelem
vodohospodářských zařízení 1. SčV, a.s. se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10.

2) výpočet ceny vody předané (VP) ve výši 49,45 Kč/m3 bez DPH, to je 54,40 Kč/m3 včetně DPH a
odpadní vody převzaté ve výši 31,60 Kč/m3 bez DPH, to je 34,76 Kč vč. DPH na rok 2023, předloženou
městu Příbram svým provozovatelem vodohospodářských zařízení 1. SčV, a.s. se sídlem Ke Kablu 971,
100 00 Praha 10.

 
 
2) doporučuje
 Zastupitelstvu

1) schválit výpočet vodného ve výši 57,14 Kč/m3 bez DPH, to je 62,85 Kč/m3 včetně DPH a stočného
ve výši 35,29 Kč/m3 bez DPH, to je 38,82 Kč vč. DPH na rok 2023, předloženou městu Příbram svým
provozovatelem vodohospodářských zařízení 1. SčV, a.s. se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10.

2) schválit výpočet vody předané ve výši 49,45 Kč/m3 bez DPH, to je 54,40 Kč/m3 včetně DPH a vody
převzatou ve výši 31,60 Kč/m3 bez DPH, to je 34,76 Kč vč. DPH na rok 2023, předloženou městu Příbram
svým provozovatelem vodohospodářských zařízení 1. SčV, a.s. se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10.

3) schválit uzavření Dodatku č. 2/2023 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování
infrastrukturního  majetku města Příbrami ze dne 13.02.2004 mezi městem Příbram a 1.SčV, a. s., který

stanoví výše vodného a stočného na rok 2023 ve výši 57,14 Kč/m3 bez DPH, to je 62,85 Kč/m3 včetně

DPH a stočného ve výši 35,29 Kč/m3 bez DPH, to je 38,82 Kč vč. DPH,  vody předané ve výši 49,45

Kč/m3 bez DPH, to je 54,40 Kč/m3 včetně DPH a vody převzatou ve výši 31,60 Kč/m3 bez DPH, to je
34,76 Kč vč. DPH .

 
3) ukládá
 OVV zařadit uvedený materiál do programu zasedání ZM konaného dne 5.12.2022.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Fuksa
nepřítomen při hlasování.)

 

 
Stanovení výše nájemného na rok 2023 a schválení plánu investic do VH
majetku pro Město Příbram na rok 2023, včetně střednědobého návrhu
investic do roku 2028

Usnesení číslo: R.usn.č.1112/2022 29
1) bere na vědomí
 1) Stanovení výše nájemného společnosti 1. SčV, a. s., se sídlem Ke Kablu 971, 100 00, Praha 10

na rok 2023 ve výši 41.235.000,00 Kč bez DPH, tj. 49.894.350,00 Kč včetně DPH.

2) Návrh plánu investic, v upraveném znění, do vodohospodářského majetku pro město Příbram na
rok 2023 a Střednědobý návrh investic pro město Příbram do roku 2028, zpracovaný společností
1.SčV, a. s., se sídlem Ke Kablu 971, 100 00, Praha 10.

 
2) doporučuje
 zastupitelstvu

1) stanovit společnosti 1.SčV, a. s., se sídlem Ke Kablu 971, 100 00, Praha 10 nájemné
na rok 2023 ve výši 41.235.000,00 Kč bez DPH, tj. 49.894.350,00 Kč včetně DPH.

2) schválit uzavření Dodatku č. 1/2023 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním
provozování infrastrukturního  majetku města Příbrami ze dne 13.02.2004 mezi městem
Příbram a 1.SčV, a. s., který stanoví výše nájemného na rok 2023, a to 41.235.000,00
Kč bez DPH, tj. 49.894.350,00 Kč včetně DPH.

3) schválit plán investic, v upraveném znění, do vodohospodářského majetku pro město
Příbram na rok 2023 a Střednědobý návrh investic pro město Příbram do roku 2028.

 
3) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu ZM dne 05.12. 2022.
 

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

 

 
Odkup vodovodního a kanalizačního řadu v lokalitě Sázky

Usnesení číslo: R.usn.č.1113/2022 30
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup vodovodního řadu DN 110 a DN 90 a kanalizačního

řadu DN 250 v lokalitě Sázky se společností 1. STAV s.r.o., IČO 04717023, Na Květnici 713/7, 140 00
Praha 4, za dohodnutou cenu 1,- Kč.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Parkoviště Na Flusárně - Dodatek č. 1

Usnesení číslo: R.usn.č.1114/2022 31
1) bere na vědomí
 změnu rozsahu prací provedených při realizaci investiční akce „Parkoviště Na Flusárně“ oproti

projektové dokumentaci.
 
2) schvaluje
 1) méněpráce ve výši 325 546,40 Kč bez DPH způsobené důvody specifikovanými v důvodové zprávě

a změnovém listě č. 1.

2) vícepráce ve výši 338 557,80 Kč bez DPH způsobené důvody specifikovanými v důvodové zprávě a
změnovém listě č. 1.

3) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na investiční akci „Parkoviště Na Flusárně“ se společností
Strabag, a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 (IČO: 60838744), kterým dojde k zapracování
změn uvedených v důvodové zprávě.

 
3) ukládá
 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: )
 

 
Opravný výběr dodavatele a uzavření smlouvy k VZMR na akci "Výroba a tisk
městského zpravodaje Kahan"

Usnesení číslo: R.usn.č.1115/2022 32
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
  o částečné revokaci usn. č. 0964/2022 ze dne. 03.10. 2022 a novém  výběru nejvhodnější nabídky na

plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společností: SAMAB PRESS GROUP, a. s., se sídlem
Cyrilská 357/14, 602 00, Brno - Trnitá, IČO 25524291, za celkovou nabídkovou cenu 1 753 048 Kč bez
SPH.

 
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 SAMAB
PRESS GROUP, a. s., se sídlem Cyrilská 357/14, 602 00, Brno - Trnitá, IČO 25524291. Za celkovou
nabídkovou cenu 1 753 048 Kč bez SPH.

 
4) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o vyloučení dodavatele a přidělení veřejné zakázky

dle bodu II. a III. tohoto usnesení.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Schválení hodnotící komise pro veřejnou zakázku - Modernizace VO ve městě
Příbram - Etapa II

Usnesení číslo: R.usn.č.1116/2022 33
1) schvaluje
 na zakázku "modernizace VO ve městě Příbram - Etapa II“ hodnotící komisi ve složení:

členové:

XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXX XXXXXXXX XXXXX

XXXX XXXXXX XXXXX

XXXX XXXXX XXXXXX

 

Náhradníci: 

XXXX XXXXX XXXXXXXXX
 

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

 
Schválení hodnotící komise na veřejnou zakázku "Zpracování lesních
hospodářských osnov pro zařizovací obvod obce s rozšířenou působností
Příbram s platností od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2033"

Usnesení číslo: R.usn.č.1117/2022 34
1) schvaluje
 na zakázku "Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací

obvod obce s rozšířenou působností Příbram s platností od
01. 01. 2024 do 31. 12. 2033“ hodnotící komisi ve složení:
členové:

XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

XXXX XXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX XXXXXXXXX

XXXX XXXXXX XXXXX
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Náhradníci: 

XXXX XXXXX XXXXXXXXX
 

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

 
Záměr veřejné zakázky - Odstavné stání pro obytné vozy

Usnesení číslo: R.usn.č.1118/2022 35
1) schvaluje
 záměr realizace "Odstavné stání pro obytné vozy"
 
2) ukládá
 OPVZ zadávací řízení realizovat.
 

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

 
Záměr veřejné zakázky - Lávky Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.1119/2022 36
1) schvaluje
 záměr realizace "Lávky Příbram",
 
2) ukládá
 OPVZ zadávací řízení realizovat.
 

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

 

 
Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI ve Školní jídelně, Příbram VIII,
Školní 75

Usnesení číslo: R.usn.č.1120/2022 37
1) bere na vědomí
 výsledky kontrolní činnosti provedené Českou školní inspekcí ve dnech 05.-06.09.2022

ve Školní jídelně, Příbram VIII, Školní 75.            
 

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

 

 
Projekt Trenéři ve škole_dodatek na změnu fakturace

Usnesení číslo: R.usn.č.1121/2022 38
1) schvaluje
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 uzavření Dodatku č. 1 se subjektem Trenéři ve škole, z.s., Pod Marjánkou 1906/12, 169 00 Praha 6 –
Břevnov, IČO: 22877606 na průběžnou fakturaci dle žádosti subjektu.

 

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

 

 
Návrh na změnu osobního příplatku pro ředitelky mateřských škol

Usnesení číslo: R.usn.č.1122/2022 39
1) schvaluje
 změnu osobního příplatku pro ředitelky Alternativní mateřské školy, Mateřské školy, Příbram VII, Bratří

Čapků 278, Mateřské školy, Příbram VIII, Školní 131 a Mateřské školy, Příbram VII, Jana Drdy 496 ve
výši stanovené v příloze tohoto materiálu s účinností od 01.12.2022.

 

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

 

 
Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI v příspěvkové organizaci
Mateřská škola Kličkova vila

Usnesení číslo: R.usn.č.1123/2022 40
1) bere na vědomí
 výsledky inspekční a kontrolní činnosti provedené Českou školní inspekcí ve dnech 07.

– 09.09. 2022 v příspěvkové organizaci Mateřská škola Kličkova vila.  
 

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

 
Revokace R.usn.č.1080/2022 ze dne 31.10.2022 - Zhotovení pamětní desky
věnované Františku Závorkovi

Usnesení číslo: R.usn.č.1124/2022 41
1) revokuje
 R.usn.č.1080/2022 ze dne 31.10.2022
 
2) schvaluje
 1. Zhotovení pamětní desky věnované Františku Závorkovi.

2. Schvaluje uzavření objednávky s VIAPUBLICITA, Daniel Nagajda, Smetanova
1231/1, 737 01 Český Těšín, IČO 65502965 na zhotovení bronzové pamětní desky
o rozměrech 600mmx30mm v předpokládané ceně 49 100,00 Kč bez DPH a úhradu
nákladů z kapitoly 741 – OE, prvek č. 3593 rezerva města.

 
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Konání oslav 30.let přátelství s partnerským městem Hoorn

Usnesení číslo: R.usn.č.1125/2022 42
1) bere na vědomí
 předložený návrh programu delegace z partnerského města Hoorn v rámci konání oslav 30. let přátelství

ve dnech 16. 12. – 18. 12. 2022,
 
2) schvaluje
 úhradu nákladů spojených s konáním oslav 30. let přátelství s městem Hoorn v Příbrami ve

dnech 16. – 18. 12. 2022 dle předloženého návrhu, tj. 100.000,00 Kč z kapitoly 777 – OŠKS
a chybějících 38.500 Kč z kapitoly 741 – OE, číslo prvku 660 – Rezerva.

 

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

 
Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131 – žádost o souhlas s použitím části
provozního příspěvku

Usnesení číslo: R.usn.č.1126/2022 43
1) souhlasí
 s použitím části provozního příspěvku Mateřské školy, Příbram VIII, Školní 131, ve výši 200.000,00 Kč

za účelem pokrytí mzdových nákladů ukrajinské školní asistentky od 01.01.2023 do 15.07.2023.
 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN –
pozemek p. č. 374 v katastrálním území Lazec

Usnesení číslo: R.usn.č.1127/2022 44
2) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p.

č. 374 v k. ú. Lazec, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.

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

 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN –
pozemek p. č. 665/1 v katastrálním území Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.1128/2022 45
1) schvaluje
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 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p.
č. 665/1 v k. ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín – Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.

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

 

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

 
Žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemků p. č. 565/49, p. č.
565/50, p. č. 2324/8 a p. č. 2382/2, vše v k. ú. Příbram a smlouvy o zřízení
věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení VN a chráničky HDPE
– pozemky p. č. 2382/2, p. č. 2323/9, p. č. 2324/8, p. č. 3183/10 a p. č.
565/49, vše v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.1129/2022 46
1) schvaluje
 1) uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 565/49 o výměře cca 11 m2 z celkové výměry 769 m2

v k. ú. Příbram, části pozemku p. č. 565/50 o výměře cca 2 m2 z celkové výměry 37 m2 v k. ú. Příbram,
části pozemku p. č. 2324/8 o výměře cca 16 m2 z celkové výměry 12237 m2 v k. ú. Příbram a části
pozemku p. č. 2382/2 o výměře cca 25 m2 z celkové výměry 2038 m2 v k. ú. Příbram (části pozemků
vyznačeny v situačním snímku, který je nedílnou součástí předkládaného materiálu), na dobu určitou, a
to od protokolárního předání pozemků do dne jejich převzetí půjčitelem po ukončení stavby pod názvem:
„PB-Příbram, Ryneček u č.p. 43, IZ-12-6003253“, maximálně však uplynutím lhůty 3 let ode dne předání
pozemků, mezi městem Příbram jako půjčitelem a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín –
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, jako vypůjčitelem, za účelem realizace
této dočasné stavby energetického zařízení.

2) zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení VN a chráničky HDPE přes pozemky ve vlastnictví
města Příbram p. č. 2382/2, p. č. 2323/9, p. č. 2324/8, p. č. 3183/10 a p. č. 565/49, 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. Náhrada za zřízení věcného břemene činí 2.000 Kč + DPH podle platných
právních předpisů, a to ve smyslu čl. II odst. 5 vnitřních „Zásad č. 1/2004, o stanovení náhrad za omezení
užívání nemovitostí – věcná břemena“.

 

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

 
Záměr výkupu id. podílu ve výši 3/72 pozemků p. č. 710/27 a p. č. 710/28,
oba v katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.1130/2022 47
1) doporučuje
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 ZM schválit záměr výkupu id. podílu ve výši 3/72 pozemků p. č. 710/27 a p. č. 710/28, oba v katastrálním
území Příbram, které jsou ve vlastnictví ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento název materiálu do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 5.12.2022.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 
Záměr výkupu pozemku p. č. 4052/19 v katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.1131/2022 48
1) nedoporučuje
 ZM schválit záměr výkupu pozemku p. č. 4052/19 v katastrálním území Příbram, který je ve vlastnictví

Státního podniku zemědělské techniky v likvidaci, Pec pod Sněžkou, Temný Důl  č. p. 73, 542 21, IČO
00212172.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento název materiálu do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 5.12.2022.
 

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

 
Návrh na zrušení Metodického pokynu č. 1/2007

Usnesení číslo: R.usn.č.1132/2022 49
1) schvaluje
 zrušení Metodického pokynu č. 1/2007 ze dne 04.07.2007, pro řízení ve věci provedení oprav a úprav

pronajímaných nebytových prostor nájemcem a pro způsob vzájemného finančního vypořádání nákladů
vložených nájemcem.

 

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

 
Návrh na odpis nedobytné pohledávky vůči DLT Computer s.r.o. v likvidaci

Usnesení číslo: R.usn.č.1133/2022 50
1) doporučuje
 ZM schválit odpis nedobytné pohledávky včetně příslušenství ve výši 78.178,00 Kč, dle rozsudku

Okresního soudu v Příbrami č. j. 11 C 192/2013-37, evidované vůči bývalému nájemci DLT Computer
s.r.o v likvidaci, IČO 25061992, za pronájem nebytového prostoru.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Žádost o udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemku p. č. 32 v
k. ú. Příbram, s instalací sochy zvonu

Usnesení číslo: R.usn.č.1134/2022 51
1) schvaluje
 udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemku p. č. 32 v katastrálním území Příbram, Galerii

Františka Drtikola Příbram, se sídlem Zámeček-Ernestinum, Příbram I, Tyršova 106, PSČ: 26101, IČO:
86596322, s instalací sochy zvonu na části tohoto pozemku (viz zákres části pozemku v situačním snímku,
který je nedílnou součástí předkládaného materiálu) v období od 10.12.2022 do 28.02.2023.

 

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

 
1. Žádost o udělení souhlasu města Příbram s užíváním částí pozemků p.
č. 419/7 a p. č. 500/2, oba v k. ú. Lazec 2. Žádost o sepsání souhlasného
prohlášení o nabytí vlastnického práva vydržením částí pozemků v k. ú. Lazec

Usnesení číslo: R.usn.č.1135/2022 52
1) schvaluje
 zřízení bezúplatného věcného břemene cesty přes pozemky p. č. 419/7 a p. č. 500/2, oba v katastrálním

území Lazec, které jsou ve vlastnictví města Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 445 v katastrálním
území Lazec, který je ve vlastnictví paní XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XX XX XXXXX XXXX
XXX XX XXXXXXX XXXX

 
2) doporučuje
 ZM schválit sepsání souhlasného prohlášení o nabytí vlastnického práva vydržením části pozemku p.

č. 419/7 o výměře 27 m2 (dle geometrického plánu č. 615-246/2022 se jedná o nově vzniklý pozemek
p. č. 419/11) a části pozemku p. č. 500/2 o výměře 1 m2 (dle geometrického plánu č. 615-246/2022 se
jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 500/6), oba v katastrálním území Lazec, XXXX XXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XXXX

 

 
3) ukládá
 OVV zařadit tento materiál pod názvem "Žádost o sepsání souhlasného prohlášení o nabytí vlastnického

práva vydržením částí pozemků v katastrálním území Lazec" do programu zasedání Zastupitelstva města
Příbram dne 5.12.2022.

 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 
Návrh na doplnění textu do bodu 2) usnesení Rady města Příbram č.
0047/2022 ze dne 10.01.2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1136/2022 53
1) schvaluje
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 doplnění textu do bodu 2) usnesení Rady města Příbram č. 0047/2022 ze dne 10.01.2022 o znění:
  Kterákoliv ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí
24 měsíců a začíná plynout od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní
straně. Smlouva může být ukončena i dohodou smluvních stran.

 
2) neschvaluje
 doplnění textu do bodu 2) usnesení Rady města Příbram č. 0047/2022 ze dne 10.01.2022 o znění:

Důvodem pro výpověď smlouvy ze strany Dodavatele může být prodlení Odběratele s úhradou delší
než 30 dnů, pokud ani přes následnou výzvu celou dlužnou částku neuhradí do 15 dnů od obdržení
výzvy a zároveň k takové situaci, kdy je Odběratel v prodlení s úhradou více než 15 dnů po výzvě
Dodavatele, dochází opakovaně. Výpovědní doba činí 36 měsíců a začíná plynout od prvního dne
měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smlouva může být ukončena i
dohodou smluvních stran v kratší lhůtě.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, 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.1137/2022 54
1) schvaluje
 ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. A 1039/OSM/2019 ze dne 03.12.2019, ve znění dodatků

č. 1 – č. 2, uzavřené mezi pronajímatelem městem Příbram a nájemcem panem Jaroslavem Starkou,
bytem Lazec 60, 261 01, Příbram, IČO 12370878, a to výpovědí s okamžitou účinností po doručení
písemné výpovědi.

 

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

 
Návrh na uzavření smluv o výpůjčce částí pozemků za účelem umístění a
provozování předzahrádek restaurací

Usnesení číslo: R.usn.č.1138/2022 55
1) schvaluje
 uzavření celkového počtu 18 smluv o výpůjčce nemovitého majetku města – částí pozemků, za účelem

umístění a provozování předzahrádek restauračních zařízení, stravovacích zařízení, nebo cukráren, na
dobu neurčitou, s vypůjčiteli – viz tabulkový přehled s bližší specifikací, který tvoří přílohu předloženého
materiálu.

 
2) neschvaluje
 uzavření dvou smluv o výpůjčce částí pozemků (dle situačních náčrtů v příloze předkládaného

materiálu) uvedených pod body 19 a 20 tabulkového přehledu s bližší specifikací, s vypůjčiteli, za účelem
umístění a provozování předzahrádek restauračních zařízení, stravovacích zařízení, nebo cukráren.

 
 

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

 

 
 
 
 

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

 
 
 

........................................
MUDr. Barbora Daňhová, MHA v.r.

Ověřuje
Tomáš Dvořáček v.r.

Ověřuje
 
 
 

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

starosta
 
 
 

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

Zapsal
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