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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: 28.11.2022

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.1139/2022 Schválení programu včetně návrhů změn a
doplňků

R.usn.č.1140/2022 Navýšení ceny za nájem hrobového místa a služby
s nájmem spojené o 10%

Ing. Irena
HofmanováIng.
Jakub Kňaze

R.usn.č.1141/2022 Návrh odměny jednateli Městské lesy Příbram
s.r.o.

Miroslav Peterka

R.usn.č.1142/2022 Žádost o schválení spolupořádání akce Čertovský
Novák a úhradě nákladů z provozního příspěvku

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.1143/2022 Na vědomí - organizační změny provedené v roce
2022

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.1144/2022 Žádost o schválení změny úhrad za ubytování v
domově seniorů od 01.01.2023

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.1145/2022 Žádost o schválení uzavření Dětských skupin a
rehabilitačního stacionáře v termínu od 27. 12. do
30. 12. 2022

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.1146/2022 Na vědomí - omezení provozní doby protialkoholní
a protitoxikomanické záchytné stanice od 26. 10.
2022 na dva dny v týdnu

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.1147/2022 Pracovní skupina pro oblast sportu "Sport 2030" Mgr. Jan
KonvalinkaMiroslav
Peterka

R.usn.č.1148/2022 Odbor Obecní živnostenský úřad - jmenování
vedoucí odboru

Ing. Jaroslava
Poláková

R.usn.č.1149/2022 Žádost o výjimku ze Směrnice č. 5/2021/MěÚ -
prodloužení pronájmu v sociálním bytě

PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.1150/2022 Aktualizace Akčního plánu k projektu
„Implementace programů zlepšování kvality
ovzduší na území města Příbram 2“

PhDr. Marie Pilíková

R.usn.č.1151/2022 Výpověď smlouvy "Smlouva o rozdělení podílů z
výnosů z parkoviště" č. 154/OP/2010

Mgr. Ondřej Klečka

R.usn.č.1152/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1153/2022 Rozpočtová opatření 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1154/2022 Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1155/2022 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství

Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1156/2022 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 – souhlas
zřizovatele s přijetím sponzorského daru

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1157/2022 Odměny ředitelů škol a školských zařízení za 2.
pololetí 2022

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1158/2022 Souhlas vlastníka inženýrských sítí s provedením
stavby demontovatelného oplocení v ochranném
pásmu vodovodu a uzavření smlouvy o zřízení
věcných břemen a nabytí služebnosti

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová
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R.usn.č.1159/2022 Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
inženýrské sítě – trubního kolektoru, ul. Mariánská

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1160/2022 DNS - Oprava chodníku v Lazci 2022 - výběr
dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1161/2022 Výběr dodavatele k veřejné zakázce: 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.1162/2022 Výběr dodavatele - "Zpracování projektové
dokumentace na rozšíření parkovacích ploch v ul.
Pod Čertovým pahorkem, Příbram VII"

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1163/2022 Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města
Příbram ze dne 06.12.2021, č. usn. 714/2021/ZM

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1164/2022 Žádost o převod stávající smlouvy o pronájmu,
příp. návrh na uzavření nové - pozemky k. ú.
Lazec, Příbram, Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1165/2022 Návrh na prodej pozemku p. č. 2521/119 v
katastrálním území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1166/2022 Návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítě VN – Kulturní dům

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1167/2022 Žádost o udělení souhlasu města Příbram s
provedením geologické sondy na pozemku p. č.
592/1 v katastrálním území Trhové Dušníky

Mgr. Žaneta
Vaverková

 
Projednané informace na programu jednání dne: 28.11.2022

 
 Název Předkladatel

Revokace usnesení R.usn.č.1100/2022 ze dne
14.11.2022

Ing. Jaroslava
Poláková

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

Usnesení číslo: R.usn.č.1139/2022 4
1) schvaluje
 program jednání RM.
 

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

 
Navýšení ceny za nájem hrobového místa a služby s nájmem spojené o 10%

Usnesení číslo: R.usn.č.1140/2022 5
1) schvaluje
 Zvýšení ceny za pronájem hrobového místa na 17,- Kč/m2 za rok a zvýšení ceny za služby s nájmem

na 33,-Kč/m2 za rok.
 

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

 
Návrh odměny jednateli Městské lesy Příbram s.r.o.

Usnesení číslo: R.usn.č.1141/2022 6
1) schvaluje
  jednateli Městských lesů Příbram s. r. o. odměnu ve výši dle zápisu.
 
2) konstatuje, že
 toto rozhodnutí je rozhodnutím města Příbram jako jediného společníka společnosti Městské lesy

Příbram s.r.o., identifikační číslo 265 05 720, při výkonu působnosti valné hromady této společnosti ve
smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích.

 

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

 
Žádost o schválení spolupořádání akce Čertovský Novák a úhradě nákladů z
provozního příspěvku

Usnesení číslo: R.usn.č.1142/2022 7
1) schvaluje
 spolupořádání akce Čertovský Novák dne 02.12.2022 a úhradu nákladů z provozního příspěvku dle

důvodové zprávy.
 

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

 
Na vědomí - organizační změny provedené v roce 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1143/2022 8
1) bere na vědomí
 organizační změny provedené v roce 2022.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o schválení změny úhrad za ubytování v domově seniorů od
01.01.2023

Usnesení číslo: R.usn.č.1144/2022 9
1) schvaluje
 změnu sazebníku úhrad za ubytování v domově seniorů od 01.01.2023 dle důvodové zprávy.
 

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

 
Žádost o schválení uzavření Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře v
termínu od 27. 12. do 30. 12. 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1145/2022 10
1) schvaluje
 uzavření Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře v termínu od 27. 12. do 30. 12. 2022.
 

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

 
Na vědomí - omezení provozní doby protialkoholní a protitoxikomanické
záchytné stanice od 26. 10. 2022 na dva dny v týdnu

Usnesení číslo: R.usn.č.1146/2022 11
1) bere na vědomí
 omezení provozní doby Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice od 26. 10. 2022 na dva

dny v týdnu.
 

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

 
Pracovní skupina pro oblast sportu "Sport 2030"

Usnesení číslo: R.usn.č.1147/2022 12
1) souhlasí
 s vytvořením pracovní skupiny pro oblast sportu "Sport 2030", jako poradního orgánu místostarosty, a to

za těchto podmínek:

1) Pracovní skupina pro oblast sportu "Sport 2030" je vytvořena jako poradní orgán místostarosty, jemuž
je agenda, dle usnesení Rady města Příbram ze dne 31.10.2022 R.usn.č.1039/2022, dána do působnosti.
Místostarosta má následně povinnost pravidelně informovat Radu města Příbram a Zastupitelstvo města
Příbram o všech skutečnostech, které byly na jednáních pracovní skupiny pro oblast sportu "Sport 2030"
projednávány, a přijímat na základě rozhodní těchto orgánů další opatření.
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2) Pracovní skupina pro oblast sportu "Sport 2030" představuje platformu pro vytváření aktivit v oblasti
sportu, ale není oprávněna v těchto věcech rozhodovat nebo přijímat nějaká závazná stanoviska. Tato
oprávnění náleží příslušným orgánům dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, případně stanovená zvláštními právními předpisy.

3) Náplní činnosti pracovní skupiny pro oblast sportu "Sport 2030" jsou okruhy problematik uvedené v
příloze tohoto materiálu.

4) Pracovní skupina pro oblast sportu "Sport 2030" je složena z těchto členů: XXXX XXXX XXXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXX XXX XXXXXXX.

5) Jednání pracovní skupiny pro oblast sportu "Sport 2030" svolává místostarosta, kterému je tato
působnost svěřena a schází se dle potřeby, zpravidla alespoň jednou měsíčně.

6) Jednání pracovní skupiny pro oblast sportu "Sport 2030" může být blíže ošetřeno např. jednacím řádem,
kterým si tento subjekt může stanovit bližší pravidla průběhu jednání.

7) Jednání pracovní skupiny pro oblast sportu "Sport 2030" je neveřejné. Jednání se po vyslovení
souhlasu všech členů pracovní skupiny pro oblast sportu "Sport 2030" může zúčastnit i další osoba,
která je na jednání přizvána.

 

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

 
Odbor Obecní živnostenský úřad - jmenování vedoucí odboru

Usnesení číslo: R.usn.č.1148/2022 13
1) jmenuje
 XXXX XXXXXX XXXXXXXXX, vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad MěÚ Příbram s účinností od

01.12.2022.
 

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

 
Žádost o výjimku ze Směrnice č. 5/2021/MěÚ - prodloužení pronájmu v
sociálním bytě

Usnesení číslo: R.usn.č.1149/2022 15
1) schvaluje
 žádost pana XXXXXX XXXXXXXXX o udělení výjimky ze Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem

a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“, spočívající v prodloužení  nájemní smlouvy o dobu 3 měsíců
v sociálním bytě  č. 22, Čs. armády 5, Příbram IV.

 

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

 
Aktualizace Akčního plánu k projektu „Implementace programů zlepšování
kvality ovzduší na území města Příbram 2“

Usnesení číslo: R.usn.č.1150/2022 16
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1) schvaluje
 aktualizaci „Akčního plánu města Příbram“ v rámci poskytnutí podpory ze Státního fondu životního

prostředí České republiky na projekt: „Implementace programů zlepšování kvality ovzduší na území
města Příbram 2".

 

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

 
Výpověď smlouvy "Smlouva o rozdělení podílů z výnosů z parkoviště" č. 154/
OP/2010

Usnesení číslo: R.usn.č.1151/2022 17
1) doporučuje
 ZM schválit podání výpovědi ze smlouvy "Smlouva o rozdělení výnosů z parkoviště" č. 154/OP/2010,
 
2) ukládá
 OSH předložit uvedený materiál na zasedání ZM dne 05.12.2022.
 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1152/2022 18
1) schvaluje
 RZ0252 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly 719 - OVV (volby do

zastupitelstva obce, ÚZ 98187) v souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022.
 
2) schvaluje
 RZ0257- úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022  v souladu s usn. RM č. 0068/2022 bodu 2) ze

dne 24.01.2022  v rámci příjmů kapitoly 741 - OE  (neinvestiční přijaté transfery) a v rámci běžných
výdajů kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí dotace,  kterou město Příbram obdrželo dne 12.05.2022 na
projekt č. CZ 03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014692  " Chytrá Příbram  II" ve výši 396.022,93 Kč.

 
3) schvaluje
 RZ0260 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022 bodu

2) ze dne 24.01.2022  a usnesením ZM č. usn. 725/2022 /ZM ze dne 17.1.2022 v rámci nedaňových
příjmů, tj. snížení  kapitoly 792 - FOVM (Vak nájemné) o částku 7.963.615,00 Kč a navýšení  kapitoly 741
- OE (ostatní nedaňové příjmy) ve stejné výši.

 
 
4) schvaluje
 RZ0264 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022 bodu

2) ze dne 24.01.2022 a ZM č. usn. 863/2022 ze dne 20.06.2022 v rámci běžných výdajů kapitoly 786 -
OIRM  z důvodu  údržby a oprav v areálu SK Spartak Příbram dle uzavřené nájemní smlouvy č. A 737/
OSM/2022.

 
5) schvaluje
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 RZ0268 - 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 z důvodu realizace akce
"Parkoviště Na Flusárně".

 
6) schvaluje
 RZ0269 - 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 vyplacení odstupného
zastupitelům města Příbram.

 
7) schvaluje
 RZ0271 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usn. RM 0068/2022 bodu 2) ze dne

24.01.2022 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční přijaté transfery) a v rámci běžných výdajů
kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí dotace, kterou město Příbram obdrželo dne 23.02.2022 na projekt
MAP II ORP Příbram, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011094 ve výši 1.218.733,83 Kč.

 
8) schvaluje
 RZ0274 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usn. RM 0068/2022 bodu 2) ze dne

24.01.2022 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční přijaté transfery) a v rámci běžných výdajů
kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí dotace, kterou město Příbram obdrželo dne 21.11.2022  na výdaje
vzniklé v roce 2022 v souvislosti s přípravou na volbu prezidenta ČR ve výši 391.000,00 Kč.

 
 

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

 
Rozpočtová opatření 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1153/2022 19
1) schvaluje
 rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením ZM č. 702/2021/ZM

bodu 3) ze dne 06.12.2021 v rámci výdajů kapitoly 721- OIT, tj. snížení kapitálových výdajů o částku
480.000,00 Kč a  navýšení běžných výdajů ve stejné výši.

 
 
2) schvaluje
 rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením ZM č. 702/2021/ZM bodu

3) ze dne 06.12.2021 v rámci kapitoly 786 - OIRM, tj. navýšení kapitálových výdajů o částku 4.394.524,48
Kč a snížení běžných výdajů ve stejné výši z důvodu nedostatku finančních prostředků na realizaci akce
"Rekonstrukce ulice Na Leštině I. etapa".

 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1154/2022 20
1) schvaluje
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 RZ0256 - 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. 5) pro
poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 4.637.300,00 Kč.

 
2) schvaluje
 RZ0270 - 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 00718) a v rámci běžných výdajů kapitoly
787 - CSZS (transfery neinvestiční, ÚZ 00718) z  důvodu přijetí druhé části
neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje určené pro Centrum sociálních
a zdravotních služeb Příbram na provoz Protialkoholní záchytné stanice Příbram, č.
smlouvy S-1537/ZDR/2022, ve výši 1.500.000,00 Kč.

 

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

 
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství

Usnesení číslo: R.usn.č.1155/2022 21
1) doporučuje
 ZM schválit

Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s tím,
že sazba poplatku činí 720,- Kč.

 
2) ukládá
 OE předložit uvedený materiál na jednání ZM dne 05.12.2022.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 3, Zdržel se: 0, Poznámka: Mgr. Konvalinka,
MUDr. Daňhová, MHA a pan Dvořáček hlasovali proti.)

 

 
Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 – souhlas zřizovatele s přijetím
sponzorského daru

Usnesení číslo: R.usn.č.1156/2022 22
1) souhlasí
 s tím, aby Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 přijala účelově určený sponzorský finanční dar od Spolku

rodičů při základní škole 28. října 1, Příbram VII, z.s., IČ: 09097562 ve výši 135.000,00 Kč pro potřeby
žáků školy.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Odměny ředitelů škol a školských zařízení za 2. pololetí 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1157/2022 23
1) schvaluje
 odměny pro ředitelky a ředitele škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram za plnění

mimořádných nebo zvlášť významných úkolů ve 2. pololetí roku 2022 dle předloženého/upraveného
návrhu.

 

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

 
Souhlas vlastníka inženýrských sítí s provedením stavby demontovatelného
oplocení v ochranném pásmu vodovodu a uzavření smlouvy o zřízení věcných
břemen a nabytí služebnosti

Usnesení číslo: R.usn.č.1158/2022 24
1) schvaluje
 1) udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka inženýrských sítí – vodovodního řadu,

s provedením stavby demontovatelného oplocení v ochranném pásmu vodovodu na pozemkové
parc. č. 4750/8 a 4740/5 v k. ú. Příbram, ve vlastnictví XXXXXX XXXXX XX XX XXXX XXX XX
XXXXXXX, a to dle situace stavby a za podmínek stanovených provozovatelem inženýrských sítí,
společností 1. SčV, a. s., č. j. TÚP/345/22-Má ze dne 19. 10. 2022.udělení souhlasu města Příbram,
jako vlastníka inženýrských sítí – vodovodního řadu, s provedením stavby demontovatelného
oplocení v ochranném pásmu vodovodu na pozemkové parc. č. 4750/8 a 4740/5 v k. ú. Příbram, ve
vlastnictví XXXXXX XXXXX XX XX XXXX XXX XX XXXXXXX, a to dle situace stavby a za podmínek
stanovených provozovatelem inženýrských sítí, společností 1. SčV, a. s., č. j. TÚP/345/22-Má ze dne
19. 10. 2022.

2)   uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti inženýrských sítí –
vodovodního řadu v pozemcích parc. č. 4750/8 a 4740/5 v k. ú. Příbram, a to bezúplatně.

 

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

 
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene inženýrské sítě – trubního
kolektoru, ul. Mariánská

Usnesení číslo: R.usn.č.1159/2022 25
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene inženýrské sítě – trubního kolektoru, uloženého

na pozemku parc. č. 2762/48 v k.ú. Příbram, kde majitelem pozemku jsou České dráhy,
a.s., se sídlem Praha I, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha, IČO: 70994226 za úplatu
v celkové výši 16.160,00 Kč bez DPH, t. j. 19.553,60 Kč s DPH.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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DNS - Oprava chodníku v Lazci 2022 - výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.1160/2022 26
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Oprava chodníku v Lazci 2022“ (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 Příbram, IČO 01498240, za celkovou nabídkovou cenu
518 596,48 Kč bez DPH.

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

2. uzavření smlouvy na zakázku „Oprava chodníku v Lazci 2022 “ se společností Staler spol. s r. o., se
sídlem Dubno 62, 261 01 Příbram, IČO 01498240, za celkovou nabídkovou cenu 518 596,48 Kč bez DPH.

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

usnesení.
 

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

 
Výběr dodavatele k veřejné zakázce: 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.1161/2022 27
1) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky s názvem „Zpracování lesních hospodářských

osnov pro zařizovací obvod obce s rozšířenou působností Příbram s platností od 01. 01. 2024 do 31.
12. 2033“ tak, že vybírá nabídku účastníka: Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o., se sídlem: Šarochova 1328,
25001 Brandýs n.L.-St. Boleslav, IČO 250 656 02.

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

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

 
Výběr dodavatele - "Zpracování projektové dokumentace na rozšíření
parkovacích ploch v ul. Pod Čertovým pahorkem, Příbram VII"

Usnesení číslo: R.usn.č.1162/2022 28
1) bere na vědomí
 informaci o minitendru „Zpracování projektové dokumentace na rozšíření parkovacích ploch v ul.

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

 
2) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění minitendru tak, že vybírá nabídku společnosti PSDS s.r.o. se

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

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

2. uzavření prováděcí smlouvy na zakázku „Zpracování projektové dokumentace na rozšíření parkovacích
ploch v ul. Pod Čertovým pahorkem, Příbram VII" se společností PSDS s.r.o. se sídlem Trabantská 673/18,
190 15 Praha 9 – Satalice, IČO:28098064, za celkovou nabídkovou cenu 490 000 Kč bez DPH.

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

usnesení.
1. Zodpovídá: Odbor práva a veřejných zakázek,

 

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

 
Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 06.12.2021,
č. usn. 714/2021/ZM

Usnesení číslo: R.usn.č.1163/2022 29
1) doporučuje
 ZM schválit revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 06.12.2021, č. usn. 714/2021/ZM.
 

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

 
Žádost o převod stávající smlouvy o pronájmu, příp. návrh na uzavření nové -
pozemky k. ú. Lazec, Příbram, Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.1164/2022 30
1) schvaluje
 1) ukončení smlouvy o nájmu nemovitostí SaP č. 207/OP/2008 ze dne 27.5.2008, ve znění pozdějších

dodatků č. 1 ze dne 01.04.2009 a č. 2 ze dne 09.01.2014, která je uzavřena mezi městem Příbram a FC
Příbram, Stadion na Litavce 61, Příbram VI, 261 01, IČO 00510319, a to  ke dni podpisu nové smlouvy
o pronájmu s jiným subjektem,

2) uzavření smlouvy o pronájmu, níže uvedených pozemků, s nájemcem 1. FK Příbram, fotbalová
akademie, z. s., Příbram, Lazec 60, Stadion na Litavce, 261 01 Příbram, IČO 26995913, na dobu určitou
10 let ode dne podpisu smlouvy, kdy výše nájemného činí
120.000 Kč//rok s tím, že výše nájemného bude jedenkrát ročně upravována dle míry inflace vyhlašované
Českým statistickým úřadem, s ujednáním o povinnosti nájemce zaplatit pronajímateli úrok z prodlení ve
výši podle právních předpisů za každý den prodlení s platbou nájemného.
Jedná se o:
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pozemky v k. ú. Lazec: p. č. 340/2, p. č. 342/1, p. č. 342/2, p. č. 342/3, p. č. 342/4, p. č. 342/9, p. č. 342/10,
p. č. 343/1, p. č. 343/2, p. č. 343/3, p. č. 345/3, p. č. 345/7, p. č. 345/10, p. č. 349, p. č. 350/4, p. č. 350/7,
p. č. 351/3, p. č. 361/2, p. č. 361/3, p. č. 361/6, p. č. 362/2, p. č. 362/5, p. č. 362/6, p. č. 362/8, p. č. 363/1,
p. č. 365/1, p. č. 365/4, p. č. 365/8, p. č. 365/9, p. č. 366, p. č. 367/1, p. č. 367/3, p. č. 367/4, p. č. 367/6,
p. č. 782/3, p. č. 782/4, p. č. 783/4,
pozemky v k. ú. Příbram: p. č. 4553/1, p. č. 4553/4, p. č. 4553/10,
pozemky v k. ú. Březové Hory: p. č. 437/1 a p. č. 437/15.

 

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

 
Návrh na prodej pozemku p. č. 2521/119 v katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.1165/2022 31
1) doporučuje
 ZM schválit prodej pozemku p. č. 2521/119 v katastrálním území Příbram, panu XXXXXXXXXX

XXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XXXX za cenu 4.700 Kč/m2, s podmínkou
úhrady nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku ve výši 3.000 Kč, s tím, že kupující
bere na vědomí skutečnost, že na předmětném pozemku se nachází stavba plechové garáže, která není
zapsána v katastru nemovitostí a vlastník této stavby není městu Příbram znám.

 

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

 
Návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě
VN – Kulturní dům

Usnesení číslo: R.usn.č.1166/2022 32
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny, jejíž text je přílohou předloženého materiálu,

a to mezi městem Příbram a společností ČEZ ESCO a. s., se sídlem Duhová 144/2, 144 00 Praha,
IČO 03592880, pro odběrné místo: Kulturní dům, Legionářů 400, 261 01 Příbram VII, na období
od 01.01.2023 do 31.12.2023, za spotové ceny.

 

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

 
Žádost o udělení souhlasu města Příbram s provedením geologické sondy na
pozemku p. č. 592/1 v katastrálním území Trhové Dušníky

Usnesení číslo: R.usn.č.1167/2022 33
1) schvaluje
 udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemku p. č. 592/1 v katastrálním území Trhové Dušníky,

se vstupem na tento pozemek a s provedením kopané geologické  sondy v rámci akce "ČOV Příbram",
společnosti PROVOD, inženýrská společnost, s.r.o., se sídlem V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem,
IČO 25023829, s tím, že žadatel pachtýři ZD Sádek, a.s., písemně oznámí datum vstupu na pozemek,
a to minimálně 30 dní před samotným vstupem a následně po provedení prací uvede místo provádění
činnosti do původního stavu.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
 
 
 

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

 
 
 

........................................
Ing. Ivan Fuksa v.r.

Ověřuje
Ing. Petr Rotter v.r.

Ověřuje
 
 
 

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

starosta
 
 
 

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

Zapsal
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