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a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

MěÚ Příbram

 
Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 23.01.2023

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0048/2023 Schválení programu včetně návrhů změn a
doplňků

R.usn.č.0049/2023 Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od
01.10.2022 do 31.12.2022 včetně plnění usnesení
za minulá období

Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0050/2023 Návrh programu 5. zasedání ZM dne 13.02.2023 Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0051/2023 Centrum sociálních a zdravotních služeb - ředitel/
ka příspěvkové organizace

Mgr. Jan Konvalinka

R.usn.č.0052/2023 Platový postup vedoucího Městského kulturního
centra Příbram

Mgr. Jan Konvalinka

R.usn.č.0053/2023 Zřízení výboru pro územní plánování Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0054/2023 Přísedící Okresního soudu v Příbrami Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0055/2023 Pronájem bytu č. 1 (standard) v Příbrami I, nám.
T.G.Masaryka čp. 101

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.0056/2023 Pronájem bytové jednotky č. 16 (standard) v
Příbrami III, ul. Milínská čp. 110

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.0057/2023 Navýšení nájmu v obecních bytech v budově čp.
143, v Příbrami III - DPS, dle § 2250 zákona
č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.0058/2023 Návrh z jednání bytové komise ze dne 17.1.2023. Ing. Pavla Sýkorová
R.usn.č.0059/2023 SZM Příbram, p.o. - Návrh změn v ceníku služeb

SZM Příbram, p.o. od 01.05.2023
Mgr. Jan Slaba

R.usn.č.0060/2023 Audit SZM Příbram, p.o. - Informace o
aktuálním stavu organizace SZM Příbram, p.o. a
odstraněných nedostatcích (07/2022-12/2022).

Mgr. Jan Slaba

R.usn.č.0061/2023 SZM Příbram, p.o. - Žádost o schválení
investičního záměru, investiční akce - Zimní
stadion - Zateplení stěny

Mgr. Jan Slaba

R.usn.č.0062/2023 SZM Příbram, p.o. - Předání technického
zhodnocení - Nový rybník - Plochy/Zázemí pro
obytná auta

Mgr. Jan Slaba

R.usn.č.0063/2023 SZM Příbram, p.o. - Předání technického
zhodnocení - Nový rybník - Pétanque hřiště

Mgr. Jan Slaba

R.usn.č.0064/2023 SZM Příbam, p.o. - Předání technického
zhodnocení - Zimní stadion - Klimatizační jednotka

Mgr. Jan Slaba

R.usn.č.0065/2023 SZM Příbram, p.o. - Předání technického
zhodnocení - Hřiště pod Svatou Horou - Oplocení
areálu

Mgr. Jan Slaba

R.usn.č.0066/2023 Cena vstupného na akce v Junior klubu, Lesním
divadle Skalka v Podlesí, Ples seniorů, Letní kino v
Příbrami

Bc. Vlastimil Ševr

R.usn.č.0067/2023 Platové ohodnocení personálu Junior klub Bc. Vlastimil Ševr
R.usn.č.0068/2023 Termíny a místa konání sportovně kulturních akcí v

roce 2023
Bc. Vlastimil Ševr
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R.usn.č.0069/2023 Rozpočtová opatření 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0070/2023 Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0071/2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na
roky 2024 - 2025

Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0072/2023 Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0073/2023 Návrh rozpočtu města na rok 2023 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0074/2023 Výjimka z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – návrh na
přidělení ubytovací buňky

PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0075/2023 Přidělení sociálního bytu PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.0076/2023 Výjimka ze Směrnice č. 5/2021/MěÚ – návrh na

přidělení sociálního bytu
PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0077/2023 Přehledy přidělených bytů a žádostí o byt v Domě
s pečovatelskou službou Příbram v roce 2022

PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0078/2023 Dopravní obslužnost příbramské MHD a
příměstských linek, zajišťování a financování
dopravní obslužnosti

Mgr. Michaela
Svajčíková

R.usn.č.0079/2023 Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného
finančního daru od women for women, o.p.s., v
rámci projektu obědy pro děti

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0080/2023 Návrh termínu pro podání žádosti o nepovinné
předškolní vzdělávání a pro zápis k povinnému
předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024
v MŠ zřizovaných městem Příbram

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0081/2023 Revokace záměru zakázky – „Výběr správce stavby
pro rekonstrukci aquaparku v Příbrami“

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0082/2023 Výběr dodavatele - Úklidové služby ve společných
prostorách bytových domů, kanceláři MěRK

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0083/2023 Žádost o zařazení do: DNS na výstavbu, opravy a
údržbu pozemních komunikací města Příbram

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0084/2023 Výběr dodavatele na VZ - Lávky Příbram Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0085/2023 Žádost o zařazení do DNS na výstavbu, opravy
a údržbu vodohospodářského majetku města
Příbram

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0086/2023 Uzavření smlouvy se společností SWIETELSKY
stavební s.r.o. VZ "Odstavná stání pro obytné
vozy"

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0087/2023 Záměr veřejné zakázky - Revitalizace náměstí J. A.
Alise v Příbrami – Březových Horách

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0088/2023 Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS –
Odbahnění rybníka Dolejší Obora - výběr
dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0089/2023 Podání žádosti na projekt „Podpora akceschopnosti
JSDHO Příbram – Březové Hory“

PhDr. Marie
PilíkováIng. Marika
Vašková

R.usn.č.0090/2023 Odkoupení kanalizační přípojky - Koruna PB s.r.o. Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0091/2023 Odkoupení vodovodu a kanalizace v Žežicích Ing. Markéta
Pavlištová Havlová
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R.usn.č.0092/2023 Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě
Příbram - komplexní podpora a administrace pro
III., IV. a V. etapu

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0093/2023 Vizuální smog - uzavření potřebných smluv pro
zřízení manuálu

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0094/2023 Žádost o prodej podílů ve výši id. 13160/14545
pozemků p. č. 1589/2 a p. č. 1592, oba v k. ú.
Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0095/2023 Záměr prodeje části pozemku p. č. 515/7 o
výměře cca 40 m2 z celkové výměry 12.434 m2,
k. ú. Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0096/2023 Žádost o krátkodobý pronájem jednacího sálu
v budově města na nám. T. G. Masaryka 121,
Příbram I

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0097/2023 Návrh na uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o
nájmu nebytových prostor č. 10/2006/525/OSB/K
ze dne 30.01.2006, ve znění pozdějších dodatků č.
1 až č. 6

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0098/2023 Centrum prevence kriminality Mgr. Jan Konvalinka
R.usn.č.0099/2023 Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Lávky

Příbram – výběr dodavatele
Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0100/2023 Oprava osvětlení – Příbram VIII/102 (2) – zrušení Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0101/2023 Waldorfská škola Příbram – mateřská škola,
základní škola a střední škola - žádost o omezení
provozu mateřské školy

Ing. Lea Enenkelová

 
Projednané informace na programu jednání dne: 23.01.2023

 
 Název Předkladatel

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

Usnesení číslo: R.usn.č.0048/2023 4
1) schvaluje
 upravený program jednání RM.
 

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

 
Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2022 do 31.12.2022
včetně plnění usnesení za minulá období

Usnesení číslo: R.usn.č.0049/2023 5
1) bere na vědomí
 předloženou Zprávu o kontrole plnění usnesení ZM Příbram za minulá období s

tím, že za období od 01.10.2022 do 31.12.2022 nebyla uložena žádná ukládací
usnesení. 

 
 
2) ukládá
 OVV zařadit uvedený materiál do programu zasedání ZM dne 13.02.2023.
 

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

 
Návrh programu 5. zasedání ZM dne 13.02.2023

Usnesení číslo: R.usn.č.0050/2023 6
1) souhlasí
 s návrhem programu 5. zasedání ZM dne 13.02.2023 s tím, že do programu budou

zahrnuty i další materiály určené na základě jednání RM dne 23.01.2023.
 

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

 
Centrum sociálních a zdravotních služeb - ředitel/ka příspěvkové organizace

Usnesení číslo: R.usn.č.0051/2023 7
1) bere na vědomí
 stanovisko výběrové komise a doporučující posudek personálně-poradenské a

zprostředkovací agentury PSYCH-INFORM, s.r.o. 
 
2) jmenuje
 XXXX XXXXXXX XXXXXXXX do funkce ředitelky příspěvkové organizace Centrum

sociálních a zdravotních služeb města Příbram s účinností od 01.04.2023 na dobu
určitou, a to po dobu výkonu veřejné funkce stávajícího ředitele. 

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Platový postup vedoucího Městského kulturního centra Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0052/2023 8
1) bere na vědomí
 postup do vyššího platového stupně od 01.02.2023 XXX XXXXXXXXXX XXXXX,

vedoucího Městského kulturního centra Příbram, uvedený v příloze č. 2 tohoto
materiálu.

 

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

 
Zřízení výboru pro územní plánování

Usnesení číslo: R.usn.č.0053/2023 9
1) doporučuje
 ZM

1) zřídit pro volební období 2022-2026 Výbor pro územní plánování,
2) stanovit maximální počet členů výboru na 9,
3) schválit Statut Výboru pro územní plánování.

 
2) ukládá
 1) OVV oslovit politické subjekty  zastoupené v Zastupitelstvu města Příbram   a OHK Příbram s

žádostí o nominaci členů Výboru pro územní plánování,

2) OVV zařadit předložený materiál do programu zasedání ZM dne 13.02.2023.
 

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

 
Přísedící Okresního soudu v Příbrami

Usnesení číslo: R.usn.č.0054/2023 10
1) doporučuje
 ZM navrhnout do funkce přísedících Okresního soudu Příbram pro funkční období 2023 - 2026 pana/

paní:

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XX,

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXX XX XXX XX XXXXXXX XXX.

 
 
2) ukládá
 OVV předložit materiál na jednání ZM dne 13.02.2023.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Pronájem bytu č. 1 (standard) v Příbrami I, nám. T.G.Masaryka čp. 101

Usnesení číslo: R.usn.č.0055/2023 11
1) schvaluje
 pronájem bytu č. 1 v Příbrami I, nám. T.G.Masaryka čp. 101 pro:

XXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX bytem X XXXX XXXX XXX XX,  XXX XX
XXXXXXX XX, na dobu určitou 2 let, za cenu 180,-Kč/m2/měsíc.

 

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

 
Pronájem bytové jednotky č. 16 (standard) v Příbrami III, ul. Milínská čp.
110

Usnesení číslo: R.usn.č.0056/2023 12
1) schvaluje
 pronájem bytové jednotky č. 16 v Příbrami III, ul. Milínská  čp. 110 v pořadí pro:

 
1) XXXX XXXXX XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXX XXX,  XXX XX XXXXXXX XX,
na dobu určitou 2 let, za cenu 181,-Kč/m2/měsíc,
2) XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, bytem XXXXXXX XXX XXX, XXX XX XXXXXXX
XXX, na dobu určitou 2 let, za cenu 175,-Kč/m2/měsíc,
3) XXXX XXXXXXX XXXXXXX, bytem XXXXXX XXX XXX,  XXX XX XXXXXXX XXXX,
na dobu určitou 2 let, za cenu 172,-Kč/m2/měsíc.

 

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

 
Navýšení nájmu v obecních bytech v budově čp. 143, v Příbrami III - DPS,
dle § 2250 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Usnesení číslo: R.usn.č.0057/2023 13
1) schvaluje
 1. 

Navýšení nájemného v bytech zvláštního určení s nájemním vztahem na dobu
určitou i neurčitou, vyjma bytu č. 3 a vyjma nebytových prostor (ve výpůjčce
Centra sociálních a zdravotních služeb, příspěvková organizace města Příbram),
v budově DPS čp. 143 v Příbrami III, ul. Průběžná, dle ustanovení § 2250 odst.
1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a to
o 10% z účelně vynaložených nákladů ročně při akci „Modernizace osobního
výtahu, změna na evakuační výtah, zřízení a rozšíření elektronické protipožární
signalizace a její napojení na pult centrální ochrany u HZS Středočeského kraje
včetně instalace dalších protipožárních zařízení“. (Viz rozpis navýšení nájemného
– příloha důvodové zprávy).
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2.
Pro případ, že nedojde k dohodě s nájemci dle § 2250 odst.1 (viz výrok I, bod 1.),
schvaluje 
navýšení nájemného v bytech zvláštního určení s nájemním vztahem na dobu
určitou i neurčitou, vyjma bytu č. 3 a vyjma nebytových prostor (ve výpůjčce
Centra sociálních a zdravotních služeb, příspěvková organizace města Příbram),
v budově DPS čp. 143 v Příbrami III, ul. Průběžná, dle ustanovení § 2250 odst.
2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a to
o 3,5% z účelně vynaložených nákladů ročně při akci „Modernizace osobního
výtahu, změna na evakuační výtah, zřízení a rozšíření elektronické protipožární
signalizace a její napojení na pult centrální ochrany u HZS Středočeského kraje
včetně instalace dalších protipožárních zařízení“.  (Viz rozpis navýšení nájemného
– příloha důvodové zprávy).

 
 
2) ukládá
 MěRK zveřejnit záměr navýšení nájemného dle přijatého usnesení výrok I, bod 1 a

2 
usnesení. 

 

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

 
Návrh z jednání bytové komise ze dne 17.1.2023.

Usnesení číslo: R.usn.č.0058/2023 14
1) schvaluje
 uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č.122/MERK/2017 ze dne 9.1,2017

(konsolidované znění) s žadateli XXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX, na
pronájem bytu XX XXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX XXXXX byt standard, 1+0, cena
100,00 Kč/m2/měsíc, od 1.2.2023 na dobu určitou – 2 roky.

 
2) schvaluje
 uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č.124/MERK/2017 ze dne

17.1.2017 (konsolidované znění) s žadateli XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX
XXXXXXXXXXXXX na pronájem bytu č. XXX XXXXXXX XXX X XXXX XXXX XXXXXX
byt standard, 2+0, cena 115,00 Kč/m2/měsíc, od 1.2.2023 na dobu určitou – 2
roky.

 
3) schvaluje
 uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č.123/MERK/2017 ze dne 17.1,2017

(konsolidované znění) s žadatelem XXXXX XXXXXXXX na pronájem bytu XX XX
XXXXXXX XXX X XXXX XXXX XXX XXX byt standard, 2+0, cena 101,00 Kč/m2/
měsíc, od 1.2.2023 na dobu určitou – 2 roky.

 
4) schvaluje
 uzavřít dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č.207/MERK/2016 ze dne 7.3.2016

(konsolidované znění) s žadateli XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX na
pronájem bytu XX XX X XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXX, byt pro PVO, 1+0,
cena 66,00, Kč/m2/měsíc, od 15.2.2023 na dobu určitou – 2 roky. Za podmínky
doplacení jistiny ve výši tří měsíčních nájmů pronajímateli, před podpisem
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dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 207/MERK/2016 ze dne 7.3.2016.  Doplatek
jistiny je ve výši 5.293,- Kč. 

 
5) schvaluje
 uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č.109/MERK/2017 ze dne 4.1.2017

(konsolidované znění) s žadatelem XXXXXXX XXXXXX, na pronájem bytu XX XX
X XXXXXXXX XXX XXX XXXXXX XXX XX byt pro PVO, 1+0, cena 66,00, Kč/m2/
měsíc, od 1.2.2023 na dobu určitou – 2 roky. Za podmínky doplacení jistiny ve
výši tří měsíčních nájmů pronajímateli, před podpisem dodatku č.3 k nájemní
smlouvě č. 109/MERK/2017 ze dne 4.1.2017.  Doplatek jistiny je ve výši 5.183,-
Kč. 

 
 
6) schvaluje
 uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č.131/MERK/2017 ze dne 18.1.2017

(konsolidované znění) s žadatelem XXXXX XXXXXXXXXXXXXX na pronájem bytu
XX XX X XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX byt pro PVO, 2+0, cena 66,00, Kč/
m2/měsíc, od 1.2.2023 na dobu určitou – 2 roky. Za podmínky doplacení jistiny
ve výši tří měsíčních nájmů pronajímateli, před podpisem dodatku č.3 k nájemní
smlouvě č. 131/MERK/2017 ze dne 18.1.2017.  Doplatek jistiny je ve výši 9.518,-
Kč. 

 
 

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

 
SZM Příbram, p.o. - Návrh změn v ceníku služeb SZM Příbram, p.o. od
01.05.2023

Usnesení číslo: R.usn.č.0059/2023 15
1) schvaluje
 předložený Ceník služeb SZM Příbram, p.o., IČ 71217975 tak, jak uvedeno v

důvodové zprávě a přílohách předloženého materiálu.
 

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

 
Audit SZM Příbram, p.o. - Informace o aktuálním stavu organizace SZM
Příbram, p.o. a odstraněných nedostatcích (07/2022-12/2022).

Usnesení číslo: R.usn.č.0060/2023 16
1) bere na vědomí
 informace o aktuálním provozním stavu organizace SZM Příbram, p.o., IČO

71217975 a odstraněných nedostatcích plynoucích z provedeného auditu
(6-7/2018) za období 07/2022 až 12/2022, dle důvodové zprávy.

 
2) ukládá
 SZM Příbram, p.o., IČO 71217975 nadále odstraňovat zjištěné provozní a

technické nedostatky v rámci celé organizace SZM Příbram, p.o., a současně s tím
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informovat Radu města o aktuálním provozním stavu střediska Plavecký bazén, a
to nejdéle do 31.03.2023.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: p. Dvořáček - chyběl)
 

 
SZM Příbram, p.o. - Žádost o schválení investičního záměru, investiční akce -
Zimní stadion - Zateplení stěny

Usnesení číslo: R.usn.č.0061/2023 17
1) schvaluje
 předložený návrh SZM Příbram, p.o., IČO 71217975 - žádost o schválení

investičního záměru - zateplení stěny provozovny restaurace "U Starýho Kozla",
včetně opravy/úprav topenářských částí - v budově Zimního stadionu, a to ve
smyslu důvodové zprávy a příloh předkládaného materiálu.

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

akce - zateplení stěny provozovny restaurace "U Starýho Kozla", včetně opravy/
úprav topenářských částí - v budově Zimního stadionu, a to ve smyslu důvodové
zprávy a příloh předkládaného materiálu.

 

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

 
SZM Příbram, p.o. - Předání technického zhodnocení - Nový rybník - Plochy/
Zázemí pro obytná auta

Usnesení číslo: R.usn.č.0062/2023 18
1) schvaluje
 předání technického zhodnocení - zhotovení ploch u umýváren/zázemí pro obytná

auta v areálu Nový rybník Příbram - do účetnictví města Příbram, a to v celkové
částce 712.722,- bez DPH.

 
2) schvaluje
 předání technického zhodnocení - výlevka WC kazety, rošt pro instalaci kazety v

rámci zázemí pro obytná auta v areálu Nový rybník Příbram - do účetnictví města
Příbram, a to v celkové částce 57.330,- Kč bez DPH.

 

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

 
SZM Příbram, p.o. - Předání technického zhodnocení - Nový rybník - Pétanque
hřiště

Usnesení číslo: R.usn.č.0063/2023 19
1) schvaluje
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 předání technického zhodnocení - zhotovení hřiště na pétanque v areálu Nový
rybník Příbram - do účetnictví města Příbram, a to v celkvé částce 93.451,46,-Kč
bez DPH.

 

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

 
SZM Příbam, p.o. - Předání technického zhodnocení - Zimní stadion -
Klimatizační jednotka

Usnesení číslo: R.usn.č.0064/2023 20
1) schvaluje
 předání technického zhodnocení - zhotovení klimatizační jednotky v prostoru

prodejny sportovních potřeb (ALL Sports a.s.) na ochozu Zimního stadionu
Příbram - do účetnictví města Příbram, a to v celkové částce 227.240,- Kč bez
DPH.

 

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

 
SZM Příbram, p.o. - Předání technického zhodnocení - Hřiště pod Svatou
Horou - Oplocení areálu

Usnesení číslo: R.usn.č.0065/2023 21
1) schvaluje
 předání technického zhodnocení - zhotovení oplocení arálu Hřiště pod Svatou

Horou - do účetnictví města Příbram, a to v celkové částce 703.577,- Kč bez DPH.
 

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

 
Cena vstupného na akce v Junior klubu, Lesním divadle Skalka v Podlesí, Ples
seniorů, Letní kino v Příbrami

Usnesení číslo: R.usn.č.0066/2023 22
1) schvaluje
 ceny vstupného na akce pořádané Městským kulturním centrem Příbram v

roce 2023:

a) akce v Junior klubu Příbram:

• divadelní představení pro děti: 50,00 Kč na místě
• přednášky, besedy: 70,00 Kč na místě
• reprodukovaná hudba - akce typu: Oldies, Rockotéka, Index party, Groove

Yard: 100,00 Kč na místě
• lokální vystupující/kapely a DJ´s (honorář do 20.000,00 Kč): 130,00 Kč

předprodej / 180,00 Kč na místě
• mimopříbramští, eventuálně zahraniční vystupující/kapely a DJ´s (honorář

nad 20.000,00 Kč): 200,00 Kč předprodej / 250,00 Kč na místě
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b) akce v Lesním divadle Skalka Podlesí:

• divadelní představení pro děti: 80,00 Kč na místě
• koncerty: 150,00 Kč předprodej / 200,00 na místě

c) akce Ples seniorů v KD Příbram: 200,00 Kč

d) akce promítání v Letním kině Příbram: 130,00 Kč předprodej / 150,00 Kč na
místě

e) akce Den seniorů, Čarodějnice, Vítání slunovratu, Prokopská pouť, Novák fest,
některé akce Příbramského kulturního léta, Svatohorská šalmaj a adventní akce
jsou určeny pro širokou veřejnost, kde je vtupné nulové - zdarma

 
 

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

 
Platové ohodnocení personálu Junior klub

Usnesení číslo: R.usn.č.0067/2023 23
1) schvaluje
 navržení platového ohodnocení personálu Junior klubu:

a) provozní klubu 2.500,00 Kč / akce

b) security 1.500,00 Kč / osoba za akci.

 
 

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

 
Termíny a místa konání sportovně kulturních akcí v roce 2023

Usnesení číslo: R.usn.č.0068/2023 24
1) schvaluje
 termíny a místa konání kulturních akcí oraganizovaných městem Příbram v roce

2023 a 2024:

29. březen 2023 - Sportovec regionu – KD Příbram – Estrádní sál   

19. duben 2023 - Ples seniorů – KD Příbram – Estrádní sál               

27. duben 2023 - Čarodějnice – areál Nový rybník          

9. květen 2023 - Šlápni do toho – cykloakce u Junior klubu

16. červen 2023 - Vítání slunovratu – areál Nový rybník

18. červen 2023 - Novák fest – areál Nový rybník            
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1. a 2. červenec 2023 - Prokopská pouť - Březové Hory

Příbramské kulturní léto - červen - září

25. červen 2023 - dechovkový koncert – Eva a Vašek – Příbram

20. srpen 2023 - dechovkový koncert – Rožmitálská venkovanka – Dvořákovo
nábřeží, Hořejší Obora

22. červenec, 26. srpen 2023 - Chill zóna Junior - Junior klub Příbram

2., 4., 9., 11. srpen 2023  - letní kino Příbram - promítání filmů   

9. červenec, 6. srpen, 3. září 2023 - Lesní divadlo - divadelní pohádky

9. září 2023 - Svatohorská šalmaj - Svatá Hora Příbram

říjen 2023 - Den mobility - Příbram

říjen 2023 - 21. ročník Mezinárodní festival outdoorových filmů (MFOF) - Příbram

2. listopad 2023 - Turnaj o pohár starosty – Příbram

3., 10., 17., 24. prosinec 2023 - Adventní akce - 

6. leden 2024 - Tříkrálový průvod - Příbram

 

Změna programu vyhrazena.
 

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

 
Rozpočtová opatření 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0069/2023 25
1) schvaluje
 RZ0394 - 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 792 - FOVM, tj. snížení běžných výdajů
o částku 4.763.804,50 Kč a navýšení kapitálových výdajů ve stejné výši z důvodu posílení rozpočtu na
prvku 5055 (Projektová dokumentace - rekonstrukce vodojemu Orlov) a 5592 (Vak ul. Milínská - úpravy
vodohospodářských sítí).

 
2) schvaluje
 RZ0402 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením ZM č.

702/2021 ZM bodu 3) ze dne 06.12.2021, tj. snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté
transfery-předpoklad) o částku 5.000.000,00 Kč a snížení kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM ve
stejné výši z důvodu nižšího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů, než se předpokládalo.

 
 
3) schvaluje

 
Rada města, 2. jednání, dne 23.01.2023 Strana 13/27



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

 RZ0403 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením ZM č.
702/2021 ZM bodu 3) ze dne 06.12.2021, tj. snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté
transfery-dotace SR) o částku 5.000.000,00 Kč a snížení běžných výdajů kapitoly 786 - OIRM ve stejné
výši z důvodu nižšího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů, než se předpokládalo.

 
4) schvaluje
 RZ0404 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením ZM č.

702/2021 ZM bodu 3) ze dne 06.12.2021, tj. snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté
transfery-dotace SR) o částku 3.399.543,00 Kč a snížení běžných výdajů kapitoly 786 - OIRM ve stejné
výši z důvodu nižšího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů, než se předpokládalo.

 
5) schvaluje
 RZ0405 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením ZM č.

702/2021 ZM bodu 3) ze dne 06.12.2021, tj. snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté
transfery-dotace SR, předpoklad) o částku 3.898.896,00Kč a snížení kapitálových výdajů kapitoly 786 -
OIRM ve stejné výši z důvodu nižšího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů, než se předpokládalo.

 
 
6) schvaluje
 RZ0406 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením ZM č.

702/2021 ZM bodu 3) ze dne 06.12.2021, tj. snížení příjmů kapitoly 741 - OE (Neinvestiční přijaté
transfery-předpoklad) o částku 1.073.003,16 Kč a snížení běžných výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné
výši z důvodu nižšího plnění příjmů a nižšího čerpání výdajů, než se předpokládalo.

 
 

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

 

 
Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0070/2023 26
1) schvaluje
 RZ0400 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022 bodu

2) ze dne 24.01.2022 v rámci příjmů kapitoly 741 – OE (neinvestiční přijaté transfery, ÚZ 13015),to je
snížení o celkovou částku 727.395,00 Kč a navýšení prvku 1830 předpoklad ve stejné výši v souvislosti
s přijetím dotace od MPSV čj. MPSV-2022/68471-227/1, která byla rozpočtována v roce 2022.

 
 

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

 

 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2024 - 2025

Usnesení číslo: R.usn.č.0071/2023 27
1) doporučuje
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 ZM schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na roky 2024 -
2025.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 13.02.2023
 

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

 

 
Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0072/2023 28
1) schvaluje
 RZ0395 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022

bodu 2) ze dne 24.01.2022  v rámci kapitálových výdajů, tj. snížení kapitoly 786 – OIRM (Projektové
dokumentace a studie - Investiční projektové dokumentace) o částku 720.728,50 Kč a navýšení kapitoly
792 – FOVM  (Vak-Příbram II, ulice Na Leštině-I.etapa-zkapacitnění VHS) ve stejné výši.

 
2) schvaluje
 RZ0396 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022  v souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022

bodu 2) ze dne 24.01.2022  v rámci běžných výdajů,  tj. snížení kapitoly 786 - OIRM (Místní správa –
opravy a udržování) o částku 1.306.800,55 Kč a navýšení kapitoly 792 - FOVM (Rezerva na zachování
provozuschopnosti systému) ve stejné výši.          

 
3) schvaluje
 RZ0397 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly 792 - FOVM v

souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022 z důvodu posílení rozpočtu na
prvku 3832 (Rezerva na zachování provozuschopnosti systému) o částku 2.745.685,46 Kč.

 
 

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

 

 
Návrh rozpočtu města na rok 2023

Usnesení číslo: R.usn.č.0073/2023 29
1) doporučuje
 ZM

I. schválit schodkový rozpočet města Příbram na rok 2023, jehož vyšší výdaje budou
hrazeny z přebytků minulých let takto:

Příjmy  1.083.967.182,25 Kč

a. Daňové příjmy                   791.232.680,00 Kč
b. Nedaňové příjmy               130.007.800,00 Kč
c. Kapitálové příjmy                 29.050.000,00 Kč 
d. Přijaté transfery                 133.676.702,25 Kč
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   Výdaje  1.337.674.484,19 Kč

a. Běžné výdaje                     938.419.055,19 Kč
b. Kapitálové výdaje              399.255.429,00 Kč

Financování  253.707.301,94 Kč

II. schválit závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2023, jimiž se budou
v rozpočtovém roce 2023 řídit výkonné orgány obce dle příloh č. 1 - 7, zřízené
právnické osoby (příspěvkové organizace) dle přílohy č. 4 a další osoby (příjemci
dotací nebo příspěvků) dle přílohy č. 3

III. zmocnit Radu města Příbram ke schvalování rozpočtových opatření v maximální
výši 5.000.000,00 Kč

 
2) ukládá
 OVV zařadit  tento materiál do programu jednání ZM dne 13.02.2023
 

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

 

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

Usnesení číslo: R.usn.č.0074/2023 30
1) schvaluje
 přidělení ubytovací buňky městské ubytovny na adrese Čs. armády 5, Příbram IV, pro XXXX XXXX

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

 

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

 

 
Přidělení sociálního bytu

Usnesení číslo: R.usn.č.0075/2023 31
1) schvaluje
 přidělení sociálního bytu č. 22, Příbram VIII, Školní 124, pro paní XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

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

 

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

 

 
Výjimka ze Směrnice č. 5/2021/MěÚ – návrh na přidělení sociálního bytu
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Usnesení číslo: R.usn.č.0076/2023 32
1) schvaluje
 přidělení sociálního bytu č. 39, Příbram IV, Čs. armády 5, pro pana XXXXXXX XXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX XXX na dobu 3 měsíců s možností opakovaného prodloužení, max. na dobu 24
měsíců, jako výjimku ze Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví
města Příbram“.

 

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

 

 
Přehledy přidělených bytů a žádostí o byt v Domě s pečovatelskou službou
Příbram v roce 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0077/2023 33
1) bere na vědomí
 1) přehled přidělených bytů v Domě s pečovatelskou službou Příbram v roce 2022,

2) přehled podaných a nevyřízených žádostí o byt v Domě s pečovatelskou službou Příbram za rok 2022.
 

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

 

 
Dopravní obslužnost příbramské MHD a příměstských linek, zajišťování a
financování dopravní obslužnosti

Usnesení číslo: R.usn.č.0078/2023 34
1) bere na vědomí
 textaci smlouvy „Smlouva o zajišťování a financování dopravní obslužnosti“

mezi městem Příbram a Středočeským krajem a tři uvažované scénáře ohledně
vzájemné propojenosti linek městské a příměstské dopravy.

 
2) doporučuje
 ZM schválit variantu č. 2 ohledně vzájemné spolupráce v linkové dopravě mezi

Městem Příbram a Středočeským krajem, 
 
3) ukládá
 OVV zařadit uvedený materiál na zasedání ZM dne 13.02.2023.
 

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

 
Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru od women for
women, o.p.s., v rámci projektu obědy pro děti

Usnesení číslo: R.usn.č.0079/2023 35
1) souhlasí
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 s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu
OBĚDY PRO DĚTI pro 5 žáků v období od 01.02.2023 do 30.06.2023 v celkové výši 14.065,00 Kč.

 

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

 

 
Návrh termínu pro podání žádosti o nepovinné předškolní vzdělávání a pro
zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 v MŠ
zřizovaných městem Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0080/2023 36
1) souhlasí
 s navrženým termínem, dobou a místy

1.  pro podání žádosti o přijetí dítěte k nepovinnému předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2023/2024

2. pro přihlášení dítěte k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

tj. dne 02.05.2023 v době od 10:00 do 16:00 hodin:

1. v MŠ V Zahradě
2. v MŠ Kličkova vila
3. v MŠ Klubíčko
4. v MŠ Perníková chaloupka
5. v MŠ 28. října 55, Příbram VII
6. v MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278
7. v MŠ Pohádka
8. v MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496
9. v MŠ pod Svatou Horou

10. v Alternativní MŠ
11. v MŠ Rybička
12. v MŠ, Příbram III, Jungmannova 91
13. v MŠ Příbram VIII, Školní 131

a dne 02.05.2023 v době od 15:00 do 18:00 hodin v MŠ Waldorfské školy Příbram – MŠ, ZŠ a SŚ

v sídlech jednotlivých mateřských škol zřizovaných městem Příbram, a s navrženým jednotným
a v místě obvyklým způsobem zveřejnění těchto informací.

 

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

 

 
Revokace záměru zakázky – „Výběr správce stavby pro rekonstrukci
aquaparku v Příbrami“

Usnesení číslo: R.usn.č.0081/2023 37
1) schvaluje
 revokaci záměru realizace zakázky „Výběr správce stavby pro rekonstrukci aquaparku v Příbrami“ dle

přílohy.
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2) ukládá
 OPVZ zadávací řízení realizovat.
 
3) schvaluje
 na zakázku „Výběr správce stavby pro rekonstrukci aquaparku v Příbrami“ hodnotící komisi ve složení:

Členové:
XXX XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX

XXXX XXXXXXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXXXXX

XXXX XXXXXX XXXXX

Náhradníci:
XXXX XXXXX XXXXXXXXX

 

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

 

 
Výběr dodavatele - Úklidové služby ve společných prostorách bytových domů,
kanceláři MěRK

Usnesení číslo: R.usn.č.0082/2023 38
1) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky s názvem: "Úklidové služby ve společných

prostorách bytových domů, kanceláři MěRK." tak, že vybírá nabídku účastníka ÚKLIDOVÝ SERVIS – Pb
s.r.o., se sídlem Lomená 549, 261 01,Příbram V - Zdaboř, IČO 27409384.

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

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

 

 
Žádost o zařazení do: DNS na výstavbu, opravy a údržbu pozemních
komunikací města Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0083/2023 39
1) rozhodla
 o zařazení  společnosti "GamaServis s.r.o." se sídlem Evropská 339, Příbram I, 261 01, IČO 25270206

do dynamického nákupního systému.
 
2) ukládá
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 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o zařazení dodavatele do dynamického nákupního
systému s názvem „DNS na výstavbu, opravy a údržbu pozemních komunikací města Příbram“ dle bodu
I. tohoto usnesení.

 

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

 

 
Výběr dodavatele na VZ - Lávky Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0084/2023 40
1) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky s názvem „Lávky Příbram“ tak, že vybírá

nabídku účastníka MS STAVMONT s.r.o. se sídlem U Nemocnice 220/III, 377 01 Jindřichův Hradec,
IČO 28160240.

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

1. Zodpovídá: Odbor práva a veřejných zakázek.
 

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

 

 
Žádost o zařazení do DNS na výstavbu, opravy a údržbu vodohospodářského
majetku města Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0085/2023 41
1) rozhodla
 o zařazení  společnosti "GamaServis s.r.o." se sídlem Evropská 339, Příbram I, 261 01, IČO 25270206

do dynamického nákupního systému.
 
2) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o zařazení dodavatele do dynamického nákupního

systému s názvem „DNS na výstavbu, opravy a údržbu vodohospodářského majetku města Příbram“ dle
bodu I. tohoto usnesení.

 

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

 

 
Uzavření smlouvy se společností SWIETELSKY stavební s.r.o. VZ "Odstavná
stání pro obytné vozy"

Usnesení číslo: R.usn.č.0086/2023 42
1) schvaluje
 uzavření smlouvy  na plnění veřejné zakázky s názvem "Odstavná stání pro obytné vozy" se společností

  SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO 48035599 za
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nabídkovou cenu 6 811 960,29 Kč bez DPH, a to pokud budou splněny  podmínky uvedené v důvodové
zprávě. 

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

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

 

 
Záměr veřejné zakázky - Revitalizace náměstí J. A. Alise v Příbrami –
Březových Horách

Usnesení číslo: R.usn.č.0087/2023 43
1) schvaluje
 záměr realizace zakázky "Revitalizace náměstí J. A. Alise v Příbrami – Březových Horách" dle přílohy.
 
2) ukládá
 OPVZ zadávací řízení realizovat.
 
3) schvaluje
 na zakázku "Revitalizace náměstí J. A. Alise v Příbrami – Březových Horách" hodnotící komisi ve složení:

Členové:

XXX XXXXXXXX XXXXXXXX

XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX

XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXX

XXXX XXXXXX XXXXX
Náhradníci:
XXXX XXXXX XXXXXXXXX

 

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

 

 
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Odbahnění rybníka Dolejší Obora -
výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0088/2023 44
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Odbahnění

rybníka Dolejší Obora“ (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
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 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku

Dílčí část 1 – společnosti AteresCZ s.r.o., se sídlem Karlovo nám. 290/16, 120 00 Praha, IČO 01945548,
za celkovou nabídkovou cenu 82 000,00 Kč bez DPH;

Dílčí část 2 – podnikající fyzické osoby pana Ondřeje Broma, se sídlem K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov,
IČO 76483118, za celkovou nabídkovou cenu 32 500 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Odbahnění rybníka Dolejší
Obora“ se společností AteresCZ s.r.o., se sídlem Karlovo nám. 290/16, 120 00 Praha, IČO 01945548, na
dílčí části 1 a s podnikající fyzickou osobou panem Ondřejem Bromem, se sídlem K Silu 1143, 393 01
Pelhřimov, IČO 764831182, na dílčí část 2 za nabídkové ceny uvedené v bodě 2.

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

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 

 
Podání žádosti na projekt „Podpora akceschopnosti JSDHO Příbram – Březové
Hory“

Usnesení číslo: R.usn.č.0089/2023 45
1) schvaluje
 podání žádosti do Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze

Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na projekt „Podpora akceschopnosti
JSDHO Příbram – Březové Hory“.

 

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

 

 
Odkoupení kanalizační přípojky - Koruna PB s.r.o.

Usnesení číslo: R.usn.č.0090/2023 46
1) schvaluje
 uzavření kupní smlouvy se společností KORUNA PB s.r.o., IČO 14798638, Březnická

390, 26101 Příbram, na odkup kanalizační přípojky DN 250 v délce 32,7 m, umístěné
na p.č. 2530/1, 2525/30 a 2411/2 v k.ú. Příbram, za dohodnutou cenu 1,- Kč vč.
DPH. 

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing.Rotter -
nepřítomen)
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Odkoupení vodovodu a kanalizace v Žežicích

Usnesení číslo: R.usn.č.0091/2023 47
1) schvaluje
 1) uzavření kupní smlouvy se společností TM Consult a.s., IČO 28076192, Orlov 79,

26101 Příbram, na odkup dokončené stavby vodovodního řadu PE 90 v délce 369,7
m a kanalizačního řadu DN 250 v délce 342,87 m, v lokalitě Žežice, za dohodnutou
cenu 1,- Kč vč. DPH.

2) uzavření smlouvy o zřízení služebnosti vodovodního a kanalizačního řadu se
společností TM Consult a.s., IČO 28076192, Orlov 79, 261 01 Příbram, na p.č.
334/63 v k.ú. Žežice, bezúplatně, na dobu neurčitou.

 

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

 

 
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Příbram - komplexní podpora a
administrace pro III., IV. a V. etapu

Usnesení číslo: R.usn.č.0092/2023 48
1) schvaluje
 přímé zadání zakázky na zajištění komplexní podpory a administrace v rámci realizace projektu

"Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Příbram III., IV. a V. etapa", a to společnosti
METROLUX s.r.o., IČO: 07214634, za nabízenou cenu 693.000 Kč bez DPH (tj. 838.530 Kč vč. DPH).

 
2) ukládá
 OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření smlouvy o dílo dle bodu I. tohoto usnesení.
 

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

 

 
Vizuální smog - uzavření potřebných smluv pro zřízení manuálu

Usnesení číslo: R.usn.č.0093/2023 49
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o spolupráci a užití autorského díla a smlouvy o poskytnutí

licence k užití autorského díla s paní Veronikou Fullerovou, Brno – sever, Husovice,
Třebízského 1061/15, IČO 03467228 ve smyslu důvodové zprávy.

 
2) schvaluje
 uzavření smlouvy o poskytnutí licence k užití autorského díla s panem XXXXX

XXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXX X X XXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXX ve smyslu důvodové zprávy.

 
3) ukládá
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 OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření smlouvy o spolupráci a užití
autorského díla a smlouvy o poskytnutí licence k užití autorského díla dle bodu I.
a II. tohoto usnesení.

 
 

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

 

 
Žádost o prodej podílů ve výši id. 13160/14545 pozemků p. č. 1589/2 a p. č.
1592, oba v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0094/2023 50
1) neschvaluje
 záměr prodeje id. podílů ve výši 13160/14545 pozemků p. č. 1589/2 a p. č. 1592, oba v katastrálním

území Příbram.
 

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

 

 
Záměr prodeje části pozemku p. č. 515/7 o výměře cca 40 m2 z celkové
výměry 12.434 m2, k. ú. Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0095/2023 51
1) neschvaluje
 záměr prodeje části pozemku p. č. 515/7 o výměře cca 40 m2 z celkové výměry

12.434 m2, k. ú. Březové Hory, (část pozemku je vyznačena v situačním snímku,
který je nedílnou součástí předkládaného materiálu). 

 

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

 

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

Usnesení číslo: R.usn.č.0096/2023 52
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu jednacího sálu v budově č. p. 121, nám. T. G. Masaryka,

Příbram I, mezi městem Příbram jako pronajímatelem a nájemcem, kterým je spolek Svaz měst a
obcí České republiky, se sídlem 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 63113074, ve dnech:
16.02.2023 a 23.02.2023, od 8.00 hodin do 16.00 hodin, za účelem realizace akreditovaných kurzů
„Vybrané otázky poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.“, v rámci projektu „Efektivní správa
obcí“. Nájemce se zavazuje k úhradě částky 2.000,- Kč vč. DPH za jeden realizovaný kurz, tedy k úhradě
4.000,- Kč vč. DPH. Zprovoznění IT v jednacím sále zabezpečí Odbor správy majetku u údržby. Následný
úklid jednacího sálu, chodby, sociálního zařízení, kuchyňky a schodiště nebude zajišťován nájemcem,
ale Odborem správy majetku.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing.Rotter -
nepřítomen)

 

 
Návrh na uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.
10/2006/525/OSB/K ze dne 30.01.2006, ve znění pozdějších dodatků č. 1 až
č. 6

Usnesení číslo: R.usn.č.0097/2023 53
1) schvaluje
 uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 10/2006/525/OSB/K ze dne 30.01.2006,

ve znění pozdějších dodatků č. 1 až č. 6, mezi pronajímatelem městem Příbram a nájemcem, kterým
je Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z. s., se sídlem Karlínské náměstí
59/12, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 00674443, kdy předmětem dodatku bude zúžení předmětu smlouvy
z původního rozsahu 74,66 m² (učebna 56,48 m², kabinet 18,18 m²), na nové vymezení 18,18 m² (kabinet)
v budově ve 2. pavilonu v levé části areálu v Příbrami VII, ul. Žežická 193, která je součástí pozemku p.
č. st. 573/2 v k. ú. Březové Hory, a to od 1.2.2023.

 

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

 

 
Centrum prevence kriminality

Usnesení číslo: R.usn.č.0098/2023 54
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o dílo na modernizaci nebytového prostoru ve výlučném

vlastnictví města Příbram č.114/101 v budově čp. 112-114 Příbram VIII. ul.
Čechovská (Centrum prevence kriminality) se společností IZOP-PB s.r.o., se sídlem
Seifertova 525,261 01 Příbram VII, IČO: 01951891 za nabídkovou cenu 1 438
500,- Kč bez DPH

 

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

 

 
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Lávky Příbram – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0099/2023 55
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Lávky

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

 
2) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku
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Dílčí část 1 – společnosti QM-4C, s.r.o., se sídlem Jeronýmova 62/24, 460 07 Liberec, IČO 09686380,
za celkovou nabídkovou cenu 238 000,00 Kč bez DPH;

Dílčí část 2 – podnikající fyzické osoby pana Ondřeje Broma, se sídlem K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov,
IČO 76483118, za celkovou nabídkovou cenu 43 400,00 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Lávky Příbram“ se
společností QM-4C, s.r.o., se sídlem Jeronýmova 62/24, 460 07 Liberec, IČO 09686380, na dílčí části 1 a
s podnikající fyzickou osobou panem Ondřejem Bromem, se sídlem K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČO
764831182, na dílčí část 2 za nabídkové ceny uvedené v bodě 2.

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

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 

 
Oprava osvětlení – Příbram VIII/102 (2) – zrušení

Usnesení číslo: R.usn.č.0100/2023 56
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Oprava osvětlení – Příbram VIII/102 (2)“ (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 zrušení dílčí veřejné zakázky „Oprava osvětlení – Příbram VIII/102 (2)“.
 
3) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související se zrušením dílčí veřejné zakázky dle bodu II. tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 

 
Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, základní škola a střední škola -
žádost o omezení provozu mateřské školy

Usnesení číslo: R.usn.č.0101/2023 57
1) souhlasí
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 s omezením provozu mateřské školy Waldorfské školy Příbram – mateřská škola, základní škola a střední
škola dne 03.02.2023

 

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

 

 
 
 
 

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

 
 
 

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

Ověřuje
MUDr. Barbora Daňhová,MHA v.r.

Ověřuje
 
 
 

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

starosta
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