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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: 12.12.2022

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.1168/2022 Schválení programu včetně návrhů změn a
doplňků

R.usn.č.1169/2022 Doplnění finančních prostředků určených na
investiční účely 2022

Ing. Jakun
KňazeIng. Irena
Hofmanová

R.usn.č.1170/2022 Důvodová zpráva z jednání MěRK ze dne
1.12.2022

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.1171/2022 Komise rady města Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.1172/2022 Uvolnění kalendářů Bc. Zuzana
Kučerová

R.usn.č.1173/2022 Zpráva o výsledcích činnosti v oblasti cestovního
ruchu za rok 2022 a akční plán na rok 2023

Bc. Zuzana
Kučerová

R.usn.č.1174/2022 Rozpočtová opatření Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1175/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1176/2022 Sociální fond pro zaměstnance města Příbram Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1177/2022 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro
talentované děti

PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.1178/2022 Přijetí dotace z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR na
výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
na rok 2022

Ing. Marika Vašková

R.usn.č.1179/2022 Souvislé opravy Alšovo náměstí - Dodatek č.2 k
SoD

Mgr. Michaela
Svajčíková

R.usn.č.1180/2022 Uzavření smlouvy s dodavatelem Lesprojekt
Stará Boleslav s.r.o. na akci "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.1181/2022 Oprava hygienického zázemí - výběr dodavatele Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1182/2022 Uzavření smlouvy s dodavatelem Sweco
Hydroprojekt a.s. na akci "Zpracování projektové
dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí
v obci Příbram, Kozičín"

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1183/2022 Podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu
kultury a obnovy památek na projekt „Příbramská
svatohorská šalmaj“

PhDr. Marie Pilíková

R.usn.č.1184/2022 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt
„Odbahnění a úpravy Čekalíkovského rybníku“

PhDr. Marie Pilíková

R.usn.č.1185/2022 Podání žádosti o dotaci v rámci Národního plánu
obnovy na projekt „Rekonstrukce veřejného
osvětlení ve městě Příbram – 3. etapa“

PhDr. Marie Pilíková

R.usn.č.1186/2022 Mateřská škola Klubíčko, Okružní 200, Příbram VII
- žádost o souhlas zřizovatele ke vstupu školy do
dotačního programu OP JAK

Ing. Lea Enenkelová
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R.usn.č.1187/2022 Žádost ředitele Základní školy Příbram – Březové
Hory, Prokopská 337 o převod finančních
prostředků z rezervního do investičního fondu

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1188/2022 ZŠ pod Sv. Horou - souhlas s přijetím věcného
daru

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1189/2022 Mateřská škola Klubíčko – žádost o schválení
navýšení provozního příspěvku

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1190/2022 Projednání přerušení, popřípadě omezení provozu
mateřských škol v období vánočních prázdnin

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1191/2022 SK Sporting – žádost o změnu účelu dotace Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.1192/2022 Revokace R.usn.1056/2022 ze dne 31.10.2022 –

ZUŠ, Příbram I, nám. T.G. Masaryka 155 – změna
termínu projektu v rámci OP JAK

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1193/2022 Vokačovská/Prachatická dodatek č.1 Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1194/2022 Odkoupení VH sítí od STOP.SHOP. CZ s.r.o. Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1195/2022 Odkoupení VH sítí v ulici Lomená Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1196/2022 „Rozšíření parkovacích míst v ulici Gen. Kholla,
Příbram“ - Dodatek č. 3 k SOD

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1197/2022 Odkoupení VH sítí - ul. Čimelická, Mirotická Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1198/2022 Odkoupení VH sítě navazující na STOP.SHOP. Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1199/2022 Souhlas vlastníka inženýrských sítí s umístěním
stavby v ochranném pásmu vodovodu

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1200/2022 Most Fialův rybník - Dodatek č.1 k SoD Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1201/2022 Odkoupení VH sítě - akce Tomis Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1202/2022 Most Plynárenská ul.- Dodatek č.1 k SoD Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1203/2022 Odkoupení VH sítě - "za STOP SHOP" Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1204/2022 Žádost o ukončení smlouvy o výpůjčce č. A 169/
OSM/2016 ze dne 05.01.2017, ve znění pozdějšího
dodatku č. 1, dohodou

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1205/2022 Návrh na uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o
pronájmu pozemků č. A 1142/OSM/2018 ze dne
05.12.2018, ve znění pozdějších dodatků č. 1 až č.
4

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1206/2022 Návrh na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č.
1155/MERK/2014 ze dne 13.07.2007, ve znění
pozdějších dodatků č. 1 – č. 4

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1207/2022 Žádost o ukončení smlouvy o nájmu prostor č.
A 613/OSM/2017 ze dne 29.06.2017, ve znění
pozdějšího dodatku č. 1 ze dne 03.12.2018,
dohodou

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1208/2022 Odbahnění rybníku Dolejší Obora – výběr
dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1209/2022 Výběr dodavatele a uzavření smlouvy k VZ
Modernizace osvětlení v Příbrami - Etapa II

Mgr. Radka
Škubalová
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R.usn.č.1210/2022 Schválení hodnotící komise pro veřejnou zakázku-
Odstavná stání pro obytné vozy

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1211/2022 Žádost o zařazení do DNS na Opravy a údržbu
budov v majetku města Příbram

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1212/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1213/2022 Úprava rozpisu rozpočtu na rok 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1214/2022 Úpravu rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše
Štochlová

 
Projednané informace na programu jednání dne: 12.12.2022

 
 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.1168/2022 4
1) schvaluje
 program dnešního jednání RM. 
 

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

 
Doplnění finančních prostředků určených na investiční účely 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1169/2022 5
1) schvaluje
 Navýšení investičního příspěvku Technickým službám města Příbrami, p.o. o

částku 3 450 000,- Kč.
 

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

 
Důvodová zpráva z jednání MěRK ze dne 1.12.2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1170/2022 6
1) schvaluje
 1.uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č.1244/MERK/2016 ze dne 23.12,2016

(konsolidované znění) s žadatelem XXXXXXXXX XXXXXXX, na pronájem bytu XX
XXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXX, byt standard, 1+1, cena
100,00 Kč/m2/měsíc, od 1.1.2023 na dobu určitou – 2 roky.

2.uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č.1245/MERK/2016 ze dne 23.12,2016
(konsolidované znění) s žadateli XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX
XXXXXXXXX na pronájem bytu č. XXX XXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXX,
byt standard, 1+0, cena 100,00 Kč/m2/měsíc, od 1.1.2023 na dobu určitou – 2
roky.

3.uzavřít dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č.1395/MERK/2015 ze dne 17.12.2015
(konsolidované znění) s žadateli XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX na pronájem bytu č. XX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX
byt standard, 3+1, cena 100,00 Kč/m2/měsíc, od 1.1.2023 na dobu určitou – 2
roky.

4.uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č.115/MERK/2017 ze dne 18.1,2017
(konsolidované znění) s žadatelem XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, na pronájem bytu
č. XXX XXXXXXX XXXX XXXX XXX XXXXXXXXX XXX XXXX byt standard, 1+0, cena
100,00 Kč/m2/měsíc, od 1.1.2023 na dobu určitou – 2 roky.

5.uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č.848/MERK/2020 ze dne 4.12.2020
(konsolidované znění) s žadatelem XXXXXX XXXXXXXXX, na pronájem bytu č. XXX
XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXX XXX byt standard, 1+0, cena 128,00 Kč/m2/měsíc,
od 1.1.2023 na dobu určitou – 2 roky.

6.uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č.118/MERK/2017 ze dne 30.12.2016
(konsolidované znění) s žadateli XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX
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XXXXXXXXXXX na pronájem bytu č. XX XXXXXXX XX XX XXXXXXXX XXXXXXX byt
standard, 3+1, cena 100,00 Kč/m2/měsíc, od 1.1.2023 na dobu určitou – 2 roky.

7.uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č.1265/MERK/2018 ze dne 19.12.2018
(konsolidované znění) s žadateli XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX na
pronájem bytu č. 2X XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX byt standard, 2+1, cena
105,00 Kč/m2/měsíc, od 1.1.2023 na dobu určitou – 2 roky.

 
 
2) neschvaluje
 1.uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č.847/MERK/2020 ze dne 18.12.2020

(konsolidované znění) s žadatelem XXXXXXX XXXXXXXX, na pronájem bytu č. XXX
XXXXXXX XXX XXX XXXXXX XXXX, byt standard, 2+0, cena 145,00 Kč/m2/měsíc,
od 1.1.2023 na dobu určitou – 2 roky.

 
3) schvaluje
 1.uzavřít dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č.1171/MERK/2014 ze dne 16.12.2014

(konsolidované znění) s žadatelem XXXXXXX XXXXXX, na pronájem bytu XX XX X
XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXX, byt pro PVO, 1+0, cena 66,00, Kč/m2/měsíc,
od 18.12.2022  na dobu určitou – 2 roky. Za podmínky doplacení jistiny do výše
tří měsíčních nájmů pronajímateli, před podpisem dodatku č. 5 k nájemní smlouvě
č. 1171/MERK/2014 ze dne 16.12.2014.  Doplatek  jistiny je ve výši 7.101,- Kč. 

2.uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č.1045/MERK/2017 ze dne 13.11.2017
(konsolidované znění) s žadatelem XXXXX XXXXXXX, na pronájem bytu č. XX
X XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXX XXX, byt pro PVO, 1+0, cena 66,00, Kč/m2/
měsíc, od 1.1.2023  na dobu určitou – 1 rok. 

 
 

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

 
Komise rady města

Usnesení číslo: R.usn.č.1171/2022 7
1) schvaluje
 statuty Komise bytové, Komise dopravní, Komise zahraniční, Komise kulturní, letopisecké a památkové,

Komise pro mládež, tělovýchovu 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) jmenuje
 pro volební období 2022 - 2026 členy a předsedy komisí uvedených v bodě I, dle  upraveného návrhu

uvedeného  předloženého materiálu, dle zápisu..
 
3) schvaluje
 částečnou revokaci  usnesení č. 1103/2022 v bodu 2 s tím, že stanovuje maximální počet členů v

Komisi Smart City na 7.
 

 
Rada města, 35. jednání, dne 12.12.2022 Strana 6/24



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

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

 
Uvolnění kalendářů

Usnesení číslo: R.usn.č.1172/2022 8
1) schvaluje
 uvolnění 150 kusů nástěnných kalendářů na rok 2023 ze skladových zásob

informačního centra.
 

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

 
Zpráva o výsledcích činnosti v oblasti cestovního ruchu za rok 2022 a akční
plán na rok 2023

Usnesení číslo: R.usn.č.1173/2022 9
1) schvaluje
 akční plán cestovního ruchu na rok 2023.
 

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

 
Rozpočtová opatření

Usnesení číslo: R.usn.č.1174/2022 10
1) schvaluje
 rozpočtové opatření - změna rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením ZM č. 702/2021 ZM

bodu 3) ze dne 06.12.2021 a RM 0258/2022 ze dne 07.03. 2022 , tj. snížení běžných výdajů kapitoly 786
- OIRM (opravy a udržování ZŠ) o částku 4.663.733,02 Kč a navýšení kapitálových výdajů kapitoly 792
- FOVM ve stejné výši z důvodu  uzavření smlouvy o dílo se společností 1. SčV, a.s., Praha na realizaci
investiční akce „Rekonstrukce ul. Na Leštině I. etapa, Příbram“.

 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1175/2022 11
1) schvaluje
 RZ0291 -  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 z důvodu zvýšených plateb
nájemného a z důvodu uzavření nových smluvních vztahů.

 
 
2) schvaluje
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 RZ0293 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly 789 – OSH v
souladu s usnesením RM č. usn 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022 z důvodu navýšení rozpočtu na
akci "Dopravní obslužnost".

 
 
3) schvaluje
 RZ0303 - 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 provedení
stavebních prací na akci  „Přístřešek u hřiště v Žežicích“ a z důvodu  úhrady nákladů za  technický a
bezpečnostní dozor na stavbě „Příbram I. ul. Obecnická – výměna vodovodu a kanalizace“.

 
 

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

 
Sociální fond pro zaměstnance města Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.1176/2022 12
1) doporučuje
 ZM schválit zvýšení jednotného přídělu do sociálního fondu z rozpočtu běžného roku  ve výši

5% z ročního objemu prostředků na platy zúčtovaných k výplatě v běžném roce, a to ze
všech kapitol na položce 5011 a na položce 5023, § 6112 (odměny pouze uvolněných členů
ZM) a u městské policie  ve výši  6% z ročního objemu prostředků na platy zúčtovaných v
běžném roce na položce 5011, a to s účinností  od 01.02.2023.

 

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

 
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro talentované děti

Usnesení číslo: R.usn.č.1177/2022 13
1) schvaluje
 1) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 14.100,00 Kč pro subjekt hokejový klub HC Příbram, z.s., se

sídlem Legionářů 378, Příbram VII, 261 01, IČO: 47072741, na úhradu členských příspěvků XXXXXXX
XXXXX ve výši 4.700,00 Kč, na úhradu členských příspěvků XXXXXXXXX XXXXXXX ve výši 4.700,00 Kč
a na úhradu členských příspěvků XXXXXXX XXXXXXXXX ve výši 4.700,00 Kč, a to za podmínky splnění
bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, a to ke dni podpisu
smlouvy,

2) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem hokejový klub HC Příbram, z.s., se sídlem Legionářů
378, Příbram VII, 261 01, IČO: 47072741, o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 14.100,00 Kč na
úhradu členských příspěvků.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Přijetí dotace z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1178/2022 14
1) schvaluje
 přijetí dotace ve výši 41.808,00 Kč z rozpočtu MV – GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sboru dobrovolných

hasičů obcí na rok 2022.
 

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

 
Souvislé opravy Alšovo náměstí - Dodatek č.2 k SoD

Usnesení číslo: R.usn.č.1179/2022 15
1) schvaluje
 změnu závazku podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek v platném znění (dále jen "zákon") na investiční akci "Souvislé opravy
Alšovo náměstí" podle oznámení zhotovitele o mimořádných okolnostech majících
vliv na cenu zakázky, které představují navýšení ceny o 383 240,00 Kč bez DPH
(tj. 463 720,40 Kč s DPH).

 
2) schvaluje
 uzavrení  dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1031/OSH/2021 na investiční akci

"Souvislé opravy Alšovo náměstí" se společností STRABAG a.s., se sídlem
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, kterým dojde navýšení ceny o
383 240,00 Kč bez DPH (tj. 463 720,40 Kč s DPH).

 

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

 
Uzavření smlouvy s dodavatelem Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. na akci
"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.1180/2022 16
1) schvaluje
 uzavření smlouvy  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" se
společností Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. se sídlem Šarochova 1328, 250 01 Brandýs n.L.-St. Boleslav,
IČO 25065602 ze nabídkovou cenu 1.744.540,00 Kč bez DPH, a to pokud budou splněny podmínky
  uvedené v  důvodové zprávě.

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

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

 
Oprava hygienického zázemí - výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.1181/2022 17
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Oprava hygienického zázemí“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané

v dynamickém nákupním systému „DNS na opravy a údržbu budov v majetku města Příbram“ s ev. č.
VVZ: Z2021-006671, 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 ANDAF-

TIER s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha, IČO 02330407, za celkovou nabídkovou cenu
778 077,17 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Oprava hygienického zázemi“ se společností ANDAF-TIER s.r.o., se
sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha, IČO 02330407, za celkovou nabídkovou cenu 778 077,17 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: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Uzavření smlouvy s dodavatelem Sweco Hydroprojekt a.s. na akci
"Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v
obci Příbram, Kozičín"

Usnesení číslo: R.usn.č.1182/2022 18
1) schvaluje
 uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektové dokumentace

rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín“ se společností Sweco Hydroprojekt a.s. se
sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČO 26475081, za nabídkovou cenu    1.832.700,00 Kč bez DPH.

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
na projekt „Příbramská svatohorská šalmaj“

Usnesení číslo: R.usn.č.1183/2022 19
1) schvaluje
 podání žádosti o dotaci do Programu 2023 pro poskytování dotací na podporu kultury

z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na projekt
„Příbramská svatohorská šalmaj“.

 

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

 
Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Odbahnění a úpravy
Čekalíkovského rybníku“

Usnesení číslo: R.usn.č.1184/2022 20
1) bere na vědomí
 změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Odbahnění a úpravy

Čekalíkovského rybníku“, jehož znění je uvedeno v příloze tohoto materiálu.
Změnou se upravuje termín dosažení účelu dotace a předložení podkladů
k závěrečnému vyhodnocení.

 

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

 
Podání žádosti o dotaci v rámci Národního plánu obnovy na projekt
„Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Příbram – 3. etapa“

Usnesení číslo: R.usn.č.1185/2022 21
1) schvaluje
 podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve

městě Příbram – 3. etapa“ v rámci Národního plánu obnovy.
 

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

 
Mateřská škola Klubíčko, Okružní 200, Příbram VII - žádost o souhlas
zřizovatele ke vstupu školy do dotačního programu OP JAK

Usnesení číslo: R.usn.č.1186/2022 22
1) souhlasí
 s tím, aby se Mateřská škola Klubíčko, Okružní 200, Příbram VII zapojila do dotačního programu OP JAK.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Žádost ředitele Základní školy Příbram – Březové Hory, Prokopská 337 o
převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu

Usnesení číslo: R.usn.č.1187/2022 23
1) souhlasí
 s převodem finančních prostředků ve výši 15.000,00 Kč z rezervního fondu na fond investiční

v příspěvkové organizaci Základní škola Příbram – Březové Hory za účelem nákupu materiálního
vybavení školy.

 

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

 

 
ZŠ pod Sv. Horou - souhlas s přijetím věcného daru

Usnesení číslo: R.usn.č.1188/2022 24
1) souhlasí
 s tím, aby Základní škola pod Svatou Horou, Příbram přijala věcný dar od European Investment

Bank L-2950 Luxembourg, IČ: 90028057, a to dvacet mini-desktop počítačů včetně monitorů výhradně
ke školnímu využití ve třídách a kabinetech školy.

 

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

 

 
Mateřská škola Klubíčko – žádost o schválení navýšení provozního příspěvku

Usnesení číslo: R.usn.č.1189/2022 25
1) schvaluje
 navýšení provozního příspěvku Mateřské školy Klubíčko, ve výši 60.000,00 Kč za účelem pokrytí

mzdových nákladů pomocné asistentky z Ukrajiny pro usnadnění komunikace mezi ukrajinskými a
českými dětmi a pro komunikaci mezi mateřskou školou a zákonnými zástupci ukrajinských dětí v době
od ledna do června 2023.

 

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

 

 
Projednání přerušení, popřípadě omezení provozu mateřských škol v období
vánočních prázdnin

Usnesení číslo: R.usn.č.1190/2022 26
1) souhlasí
 s přerušením provozu:

1. V MŠ V Zahradě od 23.12.2022 do 02.01.2023
2. V MŠ Kličkova vila od 23.12.2022 do 30.12.2022
3. V MŠ Klubíčko od 23.12.2022 do 30.12.2022
4. V MŠ Perníková chaloupka od 23.12.2022 do 30.12.2022
5. V MŠ 28. října 55, Příbram VII od 23.12.2022 do 30.12.2022
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6. V MŠ Pohádka od 23.12.2022 do 02.01.2023
7. V MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496 od 23.12.2022 do 30.12.2022
8. V MŠ pod Svatou Horou od 23.12.2022 do 02.01.2023
9. V Alternativní MŠ od 23.12.2022 do 30.12.2022

10. V MŠ Rybička od 23.12.2022 do 30.12.2022
11. V MŠ Waldorfské školy Příbram od 23.12.2022 do 02.01.2023
12. V MŠ, Příbram III, Jungmannova 91 od 23.12.2022 do 02.01.2023
13. V MŠ, Příbram VIII,  Školní 131 od 27.12.2022 do 30.12.2022

s  omezením provozu:

1. v MŠ, Příbram VIII,  Školní 131  dne 23.12.2022
2. v MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278 od 23.12.2022 do 02.01.2023

 

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

 

 
SK Sporting – žádost o změnu účelu dotace

Usnesení číslo: R.usn.č.1191/2022 27
1) doporučuje
 ZM schválit žádost subjektu Sportovní Klub Sporting Příbram, z. s., se sídlem Legionářů 402, 261

01 Příbram VII, IČO: 26641658 o změnu účelu programové dotace schválené na projekt s názvem
„Turnaj v ULTIMATE FRISBEE pro žáky 8-9. tříd základních škol“ Zastupitelstvem města Příbram dne
14.03.2022 Usn.č.792/2022/ZM na nový projekt s názvem „Organizace Juniorského mistrovství ČR ve
Frisbee Ultimate“.

a

uzavření dodatku se subjektem Sportovní Klub Sporting Příbram, z. s., se sídlem Legionářů 402, 261 01
Příbram VII, IČO: 26641658 o změně účelu dotace na nový projekt s názvem „Organizace Juniorského
mistrovství ČR ve Frisbee Ultimate“ 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: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Revokace R.usn.1056/2022 ze dne 31.10.2022 – ZUŠ, Příbram I, nám. T.G.
Masaryka 155 – změna termínu projektu v rámci OP JAK

Usnesení číslo: R.usn.č.1192/2022 28
1) revokuje
 R.usn.č.1056/2022 ze dne 31.10.2022,
 
2) souhlasí
 s tím, aby se Základní umělecká škola, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155 zapojila do projektu s názvem

„Šablony pro ZUŠ, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155 v rámci OP JAK“ , Výzva č. 02_22_002 Šablony
pro MŠ a ZŠ I v termínu od 01.10.2022 do 30.09.2025.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Vokačovská/Prachatická dodatek č.1

Usnesení číslo: R.usn.č.1193/2022 29
1) bere na vědomí
 změnu rozsahu projektové dokumentace investiční akce „PD – Řešení splaškových a dešťových

vod – ulice Vokačovská - Prachatická “ - rozšíření o vodovod.
 
2) schvaluje
 1) navýšení ceny projektové dokumentace proti smlouvě o dílo o 100 000,00 Kč bez DPH (121

000,00 Kč s DPH) a úpravu termínů realizace způsobené důvody specifikovanými v důvodové
zprávě.

2) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 829/OIRM/2022 na změnu rozsahu,
ceny a termínů projektové dokumentace investiční akce „PD – Řešení splaškových a
dešťových vod – ulice Vokačovská - Prachatická“, se společností Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s., IČO: 47116901, se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5.

 
3) ukládá
 OIRM ve spolupráci s OPVZ uzavřít dodatek č. 1 se společností Vodohospodářský rozvoj a

výstavba a.s., dle bodu II. tohoto usnesení. 
 

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

 

 
Odkoupení VH sítí od STOP.SHOP. CZ s.r.o.

Usnesení číslo: R.usn.č.1194/2022 30
1) schvaluje
 uzavření kupní smlouvy na odkup vodovodního řadu PE 125 o celkové délce 175,5

m a splaškového kanalizačního řadu o celkové délce 160 m včetně příslušenství od
společnosti STOP. SHOP. CZ s.r.o., IČO: 27676901, Na Příkopě 854/14, Praha 1 -
Nové Město, za dohodnutou cenu 2,00 Kč vč. DPH.

 
2) schvaluje
 uzavření smluv o zřízení věcného břemene služebnosti vodovodního a kanlizačního

řadu s vlastníky pozemků p.č. 4251/5, 4251/1, 4362/4, 4359/1, 4359/56, 4359/17
a 4359/29 v k.ú. Příbram, na dobu neurčitou a bezúplatně.

 

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

 

 
Odkoupení VH sítí v ulici Lomená

Usnesení číslo: R.usn.č.1195/2022 31
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1) schvaluje
 odkoupení:

a) vodovodního řadu provedeného z PE DN 90 a 63 o celkové délce 326 metrů,
uloženého v pozemku p.č. 4334/11, 4334/12, 4334/9, 4337/21, v k.ú. Příbram

b) slaškového kanalizačního řadu, a to části I. provedené z PVC KG DN 200 o celkové
délce 384 metrů, uložené v pozemku p.č. 4334/12, 4334/9, 4337/21, 4334/25, v
k.ú. Příbram, a části II. provedené z PVC KG DN 200 o celkové délce 94 metrů,
uložené v pozemku p.č. 4334/9, 4337/162, 4337/2, v k.ú. Příbram.

c) dešťového kanalizačního řadu provedeného z PVC KG DN 250 o celkové délce 159
metrů, uloženého v pozemku p.č. 4334/12, 4334/9, 4334/21, v k. ú. Příbram

od XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX
XXX XXX XXXXXXX XX za symbolickou částku v celkové výši 1,00 Kč vč. DPH.

 
2) schvaluje
 uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen a nabytí služebnosti inženýrských sítí v

pozemcích p.č. 4334/11, 4334/12, 4334/9, 4337/21, 4334/25, 4337/162, 4337/2,
v k.ú. Příbram, a to bezúplatně.

 

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

 

 
„Rozšíření parkovacích míst v ulici Gen. Kholla, Příbram“ - Dodatek č. 3 k SOD

Usnesení číslo: R.usn.č.1196/2022 32
1) schvaluje
 změnu závazku podle ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,zákon“) a provedení prací pro dokončení investiční
akce ,,Rozšíření parkovacích míst v ulici Gen. Kholla, Příbram“ podle Změnového listu č. 3, který
představuje vícepráce ve výši 689 143,05 Kč bez DPH (833 863,09 Kč s DPH),

 
2) schvaluje
 uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 364/OIRM/2021 ze dne 14.04.2021 na rozšíření rozsahu

stavebních prací v rámci investiční akce ,,Rozšíření parkovacích míst v ulici Gen. Kholla, Příbram“,
se společností Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 – Plzeňské
komunikace, IČO 40233308, se sídlem  Křižíkova 2393, 415 01 Teplice/ Presslova 13, 301 00 Plzeň,
kterým dojde ke změně díla podle Změnového listu č. 3 a změně celkové ceny díla na částku 12 746
533,07 Kč bez DPH (tj. 15 423 305,01 Kč s DPH).

 
3) ukládá
 OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 364/

OIRM/2021 ze dne 14.04.2021, dle bodu I. tohoto usnesení. 
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Fuksa -
nepřítomen při hlasování)
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Odkoupení VH sítí - ul. Čimelická, Mirotická

Usnesení číslo: R.usn.č.1197/2022 33
1) schvaluje
 odkoupení: 

a) vodovodního řadu, a to části I. provedené z PE DN 90 o celkové délce 326 m,
uložené v pozemku p.č. 4337/2, 4334/21, 4334/24, 4334/23, 4334/22, 4337/19, v
k.ú. Příbram, a části II. provedené z PE DN 90 o celkové délce 632,59 m, uložené
v pozemku p.č. 305/2 v k.ú. Zdaboř, a dále v pozemku p.č. 4337/45, 4337/46,
4337/19, 4334/21, 4334/1 v k.ú. Příbram

b) splaškového kanalizačního řadu, a to části I. provedené z PE DN 200 - 300
o celkové délce 384 m, uložené v pozemku p.č. 4337/170,  4337/2, 4337/119,
4334/21, v k.ú. Příbram, a části II. provedené z PE DN 250 - 300 o celkové délce
507,21 m, uložené v pozemku p.č. 4337/119, 4337/46, 4337/2, 4334/6, 4334/21,
4334/1, v k.ú. Příbram, a p.č. 305/19 v k.ú. Zdaboř

c)dešťového kanalizačního řadu, a to části I. provedené z PP 200 - 500 o celkové
délce 490 m, uložené v pozemku p.č. 4337/2, 4334/21, 4337/119, v k.ú. Příbram,
a části II. provedené z PP 200 - 500 o celkové délce 509,14 m, uložené v pozemku
p.č. 4337/119, 4337/46, 4337/2, 4334/21, 4334/6, 4334/1, v k.ú. Příbram, a p.č.
305/19 v k.ú. Zdaboř

od XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX
XXXX XXX XXXXXXX XX za symbolickou částku v celkové výši 1,00 Kč vč. DPH.

 
2) schvaluje
 uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen a nabytí služebnosti inženýrských sítí

v pozemku p.č. 4334/1, v katastrálním území Příbram, na dobu neurčitou a to
bezúplatně.

 

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

 
Odkoupení VH sítě navazující na STOP.SHOP.

Usnesení číslo: R.usn.č.1198/2022 34
1) schvaluje
 uzavření kupní smlouvy na odkup vodovodního řadu PE 125 a 160 o celkové délce

300 m včetně příslušenství od XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX
XXX XXX XX XXXXXXX, za cenu 1,00 Kč vč. DPH.

 
2) schvaluje
 uzavření smluv o zřízení věcných břemen a nabytí služebností inženýrské sítě

v pozemcích p.č. 4359/1, 4359/119, 4359/186, 4349/122, 4349/121, 4349/89,
event. v dalších pozemcích v případě, že na ně bude zasahovat ochranné pásmo
vodovodního řadu, vše v k.ú. Příbram, na dobu neurčitou a to bezúplatně. 

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Souhlas vlastníka inženýrských sítí s umístěním stavby v ochranném pásmu
vodovodu

Usnesení číslo: R.usn.č.1199/2022 35
1) schvaluje
 udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka inženýrských sítí – vodovodního řadu, s umístěním stavby

– zpevněnou plochu a oplocení v ochranném pásmu vodovodu na pozemkové parc. č. 334/25 v k. ú.
Žežice, ve vlastnictví Ing. Pavla Pekárika, DiS., bytem Březohorská 19, 261 01 Příbram, a to dle situace
stavby a za podmínek stanovených provozovatelem inženýrských sítí, společností 1. SčV, a. s., č. j.
TÚP/263/22/PB ze dne 24. 11. 2022.

 

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

 
Most Fialův rybník - Dodatek č.1 k SoD

Usnesení číslo: R.usn.č.1200/2022 36
1) bere na vědomí
 změnu rozsahu prací provedených při realizaci investiční akce „Most Fialův

rybník“ oproti projektové dokumentaci
 
2) schvaluje
 1. změnu závazku podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek (dále jen „zákon“), který představuje méněpráce ve
výši 526 261,28 Kč bez DPH, a vícepráce ve výši 414 286,56 Kč bez DPH,
způsobené důvody specifikovanými v důvodové zprávě a změnovém listu č. 1.

2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 517/OIRM/2022 na investiční akci
„Most Fialův rybník“ se společností Invessales, s.r.o., Podskalská 22/1512,
128 00 Praha 2 – Nové Město, kterým dojde ke změně díla podle změnového
listu č. 1, jímž se mění celková cena díla na částku 5 376 101,06 Kč bez DPH

 
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: )
 

 
Odkoupení VH sítě - akce Tomis

Usnesení číslo: R.usn.č.1201/2022 37
1) schvaluje
 a) uzavření kupní smlouvy na odkup vodovodního řadu PE DN 110 o celkové délce

103 metrů včetně příslušenství od XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX
XXX XXX XXX XX XXXXXXX X, za celkovou cenu 1,00 Kč vč. DPH.
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b) uzavření kupní smlouvy na odkup vodovodního řadu PE DN 90 o délce 14 metrů
včetně příslušenství, od spolumajitelů TOMIS CZ, s.r.o., IČO: 27083501, Brodská
654, 261 01 Příbram V - Zdaboř, RIOS Příbram s.r.o., IČO: 60489791, V Cizině 91,
262 42 Rožmitál pod Třemšínem, XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX
XXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XX XXXXX, za cenu 1,00
Kč vč. DPH.

 
2) schvaluje
 uzavření smluv o zřízení věcných břemen a nabytí služebností inženýrské sítě v

pozemcích p.č. 4349/47, 4349/49, 4349/83, 4349/45, event. v dalších pozemcích v
případě, že na ně bude zasahovat ochranné pásmo vodovodního řadu, vše v k.ú.
Příbram, na dobu neurčitou a to bezúplatně. 

 

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

 
Most Plynárenská ul.- Dodatek č.1 k SoD

Usnesení číslo: R.usn.č.1202/2022 38
1) bere na vědomí
 změnu rozsahu prací provedených při realizaci investiční akce „Most

Plynárenská“ oproti projektové dokumentaci
 
2) schvaluje
 1. změnu závazku podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), který představuje
méněpráce ve výši 656 042,33 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 414 787,38 Kč
bez DPH, způsobené důvody specifikovanými v důvodové zprávě a změnovém
listu č. 1.

2. změnu závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), který představuje
vícepráce ve výši 212 262,19 Kč bez DPH, způsobené důvody specifikovanými
v důvodové zprávě a změnovém listu č. 2.

3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 181/OIRM/2022 na investiční akci
„Most Plynárenská“ se společností STRABAG, a.s., Kačírkova 982/4, 158 00
Praha 5, kterým dojde k zapracování změn uvedených v důvodové zprávě a
změnových listech č. 1 a 2, jímž se mění celková cena díla na částku 5 666
670,65 Kč bez DPH.

 
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: )
 

 
Odkoupení VH sítě - "za STOP SHOP"

Usnesení číslo: R.usn.č.1203/2022 39
1) schvaluje
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 uzavření kupní smlouvy na odkup vodovodního řadu PE DN 63 o délce 133,86 metrů
včetně příslušenství, od spolumajitelů XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XXX
XXX XX XXXXXXX X, a JXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XXX XX XXXXXX, za cenu
1,00 Kč vče. DPH. 

 
2) schvaluje
 uzavření smluv o zřízení věcných břemen a nabytí služebnosti inženýrské sítě v

pozemcích p.č. 4359/128, 4344/32, 4344/11, 4344/35, 4351/1, 4326/39 v k.ú.
Příbram, na dobu neurčitou a to bezúplatně. 

 

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

 
Žádost o ukončení smlouvy o výpůjčce č. A 169/OSM/2016 ze dne
05.01.2017, ve znění pozdějšího dodatku č. 1, dohodou

Usnesení číslo: R.usn.č.1204/2022 40
1) schvaluje
 uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce č. A 169/OSM/2016 ze dne 05.01.2017, ve znění

pozdějšího dodatku č. 1 ze dne 18.07.2018, mezi půjčitelem městem Příbram a vypůjčitelem, kterým
je společnost Společně, o.p.s., se sídlem Mendlovo náměstí 907/1a, Staré Brno, 603 00 Brno, IČO:
26976307, a to ke dni 31.12.2022.

 
2) schvaluje
 zveřejnění záměru pronájmu prostoru o výměře 34,50 m² (1. místnost) ve 2. nadzemním podlaží vpravo

(vstup ze zasedací místnosti) v budově bez č. p./č. e., stavbě občanského vybavení, která je součástí
pozemku parc. č. st. 573/2, k. ú. Březové Hory a nachází se ve 2. pavilonu v levé části areálu v Příbrami
VII, ul. Žežická č. p. 193. 

 
 

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

 
Návrh na uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o pronájmu pozemků č. A 1142/
OSM/2018 ze dne 05.12.2018, ve znění pozdějších dodatků č. 1 až č. 4

Usnesení číslo: R.usn.č.1205/2022 41
1) schvaluje
 uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o pronájmu pozemků č. 1142/OSM/2018 ze dne 05. 12. 2018, ve znění

jejích pozdějších dodatků č. 1 až č. 4, mezi městem Příbram jako pronajímatelem a nájemci, jimiž jsou
pan Ing. Radovan Žůrek, bytem Tomanova 2048/18, 169 00 Praha 6 – Břevnov a paní Marcela Žůrková,
bytem Balbínova 703, 261 01 Příbram II, kdy předmětem dodatku bude dočasné zúžení předmětu nájmu,
vyjmutím části pozemku parc. č. 1941/1 o výměře 800 m2 v k. ú. Příbram a poskytnutí slevy na nájemném
ve výši 2.179,00 Kč, a to za období od 01. 11. 2022 do 22. 11. 2022, z důvodu omezení užívacích práv
nájemců.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Návrh na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č. 1155/MERK/2014 ze dne
13.07.2007, ve znění pozdějších dodatků č. 1 – č. 4

Usnesení číslo: R.usn.č.1206/2022 42
1) schvaluje
 uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č. 1155/MERK/2014 ze dne 13.07.2007, ve znění pozdějších dodatků

č. 1 - č. 4, mezi pronajímatelem městem Příbram a nájemcem, PETUNIA, s.r.o., se sídlem Třemošenská
658, 261 01, Příbram - Příbram VI – Březové Hory, IČO: 25735641, kdy předmětem dodatku bude zúžení
předmětu nájmu o budovu bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, která je součástí pozemku
p. č. 1006/8, o výměře 124 m², zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Příbram, z důvodu její demolice a
k dočasnému pozastavení úhrady nájemného za pronájem pozemku ve výši 2.489,00 Kč /čtvrtletně, a to
od 03.07.2022 do doby odstranění stavby.

 

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

 
Žádost o ukončení smlouvy o nájmu prostor č. A 613/OSM/2017 ze dne
29.06.2017, ve znění pozdějšího dodatku č. 1 ze dne 03.12.2018, dohodou

Usnesení číslo: R.usn.č.1207/2022 43
1) schvaluje
 žádost o ukončení smlouvy o nájmu prostor č. A 613/OSM/2017 ze dne 29.06.2017, ve znění pozdějšího

dodatku č. 1 ze dne 03.12.2018, mezi pronajímatelem městem Příbram a nájemcem, kterým je společnost
BASEMBER s.r.o., se sídlem Riegrova 54, Příbram I, 261 01 Příbram, IČO: 03908852, dohodou
k 31.12.2022.

 
2) schvaluje
 zveřejnění záměru pronájmu prostor o výměře 341,40 m² v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 48, Příbram

VIII, ul. Školní, která je součástí pozemku p. č. 4239/10, č. LV 10001, vše v k. ú. Příbram.
 

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

 
Odbahnění rybníku Dolejší Obora – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.1208/2022 44
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Odbahnění rybníku Dolejší Obora“ (dále jen „veřejná zakázka“)

zadávané v dynamickém nákupním systému „DNS na výstavbu, opravy a údržbu vodohospodářského
majetku města Příbram“ s ev. č. VVZ: Z2022-005953, 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 VHS

– Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., se sídlem Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice, IČO
14499924, za celkovou nabídkovou cenu 2 738 700,00 Kč bez DPH.
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3) schvaluje
 1) závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;

2) uzavření smlouvy na zakázku „Odbahnění rybníku Dolejší Obora“ se společností VHS –
Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., se sídlem Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice, IČO
14499924, za celkovou nabídkovou cenu 2 738 700,00 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: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Výběr dodavatele a uzavření smlouvy k VZ Modernizace osvětlení v Příbrami -
Etapa II

Usnesení číslo: R.usn.č.1209/2022 45
1) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky s názvem „Modernizace VO ve městě Příbrami -

Etapa II“ tak, že vybírá nabídku 7 089 057 Kč bez DPH účastníka Sněhota C&C, s.r.o. se sídlem Špirkova
523, 142 00 Praha 4, IČO 24298280.

 
2) schvaluje
 uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Modernizace VO ve městě Příbrami – Etapa II“ se

společností Sněhota C&C, s.r.o. se sídlem Špirkova 523, 142 00 Praha 4, IČO 24298280 za nabídkovou
cenu 7 089 057 Kč bez DPH , a to pokud budou splněny podmínky uvedené v důvodové zprávě.

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

usnesení.

1. Zodpovídá: Odbor práva a veřejných zakázek  
 

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

 
Schválení hodnotící komise pro veřejnou zakázku- Odstavná stání pro obytné
vozy

Usnesení číslo: R.usn.č.1210/2022 46
1) schvaluje
 na zakázku " Odstavná stání pro obytné vozy“ hodnotící komisi ve složení:

členové:

Bc. Vladimír Karpíšek
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Ing. Markéta Pavlištová Havlová

Ing. Pavel Bureš

Vlasta Zajíčková

Mgr. Zdeněk Šnyps

Náhradníci:

Mgr. Radka Škubalová

 
 

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

 
Žádost o zařazení do DNS na Opravy a údržbu budov v majetku města
Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.1211/2022 47
1) rozhodla
  O nezařazení společnosti Rafan Homes s.r.o.  se sídlem Novohospodská 147 261 01 Příbram, IČO

00243132  do dynamického nákupního systému.
 
2) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: Odbor práva a veřejných zakázek 
 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1212/2022 48
1) schvaluje
 RZ0308 - 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 (přijaté transfery, ÚZ 15974)  a  běžných výdajů, tj.
snížení kapitoly  787 – CSZS (transfery-předpoklad) o částku 1.381.124,25 Kč,  navýšení  kapitol 741 –
OE o  částku 781.124,25 (ostatní) Kč  a  784 - OPVZ o částku 600.000,00 (konzultační, poradenské a
právní služby) Kč v souvislosti s přijetím dotace na "Odbahnění a úpravy Čekalíkovského rybníku", která
byla předfinancována z vlastních zdrojů v roce 2021.

 
 
2) schvaluje
 RZ0310 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly 749 - MěRK v

souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022 z důvodu nedostatku financí
na platy a výdaje s nimi související a  z důvodu uzavření smlouvy o dílo na opravy nebytových prostor
sociálního zařízení v Příbrami VI/257.
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3) schvaluje
 RZ0313 - 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 vyššího čerpání na
některých prvcích, než bylo rozpočtováno.

 

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

 
Úprava rozpisu rozpočtu na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1213/2022 49
1) schvaluje
 RZ0315 -  úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v souladu usnesením RM č. 0068/2022 bodu 2)

ze dne 24.1.2022 na straně příjmů kapitoly 741 - OE (daňové příjmy).
 

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

 
Úpravu rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1214/2022 50
1) schvaluje
 RZ0312 - úpravu rozpisu rozpočtu města 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) o částku
8.123.889,00 Kč a snížení předpokladu dotací ve stejné výši a v rámci běžných výdajů, tj. snížení
kapitoly 787 – CSZS (předpoklad dotací) o částku 8.123.889,00 a navýšení kapitoly 788 - ŠŠZ
(transfery neinvestiční) ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR v rámci
operačního programu Jan Amos Komenský o částku 8.123.889,00 Kč.

 

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

 
 
 
 

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

 
 
 

........................................
Bc. Vladimír Karpíšek v.r.

Ověřuje
Miroslav Peterka v.r.

Ověřuje
 
 
 

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

starosta
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........................................
Věra Kubínová v.r.

Zapsal
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