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MěÚ Příbram

 
Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 06.02.2023

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0102/2023 Schválení programu včetně návrhů změn a
doplňků

R.usn.č.0103/2023 Žádost ředitele Hornického muzea Příbram, p.o.
o možnost výpůjčky rodinného domku čp. 291 v
Příbrami VI-Březové Hory

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.0104/2023 Návrh na ukončení Smlouvy o provádění
úklidových prací č. 691/MERK/2017 vč. dodatku č.
1

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.0105/2023 Žádost nájemce nebytových prostor č. 701 na
adrese Příbrami I/101 o odpuštění a vrácení
již uhrazených nájmů, a to zpětně od 1.6.2022
do 31.12.2022 a odpuštění nájmů od 1.1.2023
až do doby ukončení plánované rekonstrukce
hygienického zázemí vč. kuchyňského zázemí a
výměny oken

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.0106/2023 Návrh na uzavření smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě -
Čechovská 114, 261 01 Příbram VIII

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.0107/2023 Odbor silničního hospodářství - jmenování
vedoucího odboru

Ing. Jaroslava
Poláková

R.usn.č.0108/2023 Komise Rady města Příbram - navýšení počtu
členů

Mgr. Jan Konvalinka

R.usn.č.0109/2023 Odměňování předsedů a členů komisí a výborů,
kteří nejsou členy ZM

Bc. Vladimír
Karpíšek

R.usn.č.0110/2023 Přísedící Okresního soudu v Příbrami Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0111/2023 Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za III. a IV.
čtvrtletí roku 2022 včetně plnění usnesení RM za
minulá období

Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0112/2023 Rozpočtové opatření 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0113/2023 Plán kontrolní činnosti na rok 2023 Ing. Dubcová Jiřina
R.usn.č.0114/2023 Přidělení sociálního bytu PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.0115/2023 Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu

sportu a volného času na projekt „Informativní
měřič rychlosti běhu“

PhDr. Marie Pilíková

R.usn.č.0116/2023 Navýšení měsíční zálohy dodavateli ARRIVA
STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. v rámci obsluhy MHD

Mgr. Michaela
Svajčíková

R.usn.č.0117/2023 Projednání omezení provozu mateřských škol v
období jarních prázdnin

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0118/2023 Cena města Příbram - nominace pro rok 2023 Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0119/2023 Program prevence kriminality města Příbram na

rok 2023
Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0120/2023 Žádost o vyhlášení zvláštního zápisu do 1.tř. UK -
ZŠ Jiráskovy sady a ZŠ pod Svatou Horou

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0121/2023 Žádosti o povolení výjimky z počtu přijatých dětí
na třídu mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Ing. Lea Enenkelová
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R.usn.č.0122/2023 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků
ve třídě ZŠ Bratří Čapků

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0123/2023 Záměr veřejné zakázky - Přestavba mostu Pod
Kovárnami a lávky Špitálská

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0124/2023 Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS –
Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami
– výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0125/2023 Uzavření smlouvy s dodavatelem MS STAVMONT
s.r.o. na akci "Lávky Příbram"

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0126/2023 Záměr veřejných zakázek - Výběr dodavatelů
revizních, servisních a ostatních služeb spojených
s využíváním městského majetku v rozsahu platné
legislativy

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0127/2023 Odkup kanalizace v ul. Nádražní od PP Residence,
s.r.o.

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0128/2023 Dohoda o zrušení věcného břemene vodovodu v
Orlově

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0129/2023 Dodatek č.3 k SOD investiční akce "Rekonstrukce
ul. Na Leštině I. etapa, Příbram"

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0130/2023 Návrh na povolení výjimky ze stavební uzávěry
pro stavbu „Skládka TKO Bytíz – V. etapa“ na
pozemcích p. č. 59, p. č. 60/98, p. č. 60/1 vše v k.
ú. Bytíz, žadatel: SVZ Centrum, s.r.o., Příbram

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0131/2023 Parkovací dům u autobusového nádraží-dodatek
č.1 k SoD

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0132/2023 Odkoupení vodovodního řadu v ul. Ke Stadionu Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0133/2023 Odkoupení VH sítí v lokalitě Příbram - Barandov Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0134/2023 Zadání zpracování hydrogeologického posudku v
lokalitě Fantova louka

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0135/2023 Žádost o ukončení smlouvy o pronájmu pozemku
č. A 1029/OSM/2019 ze dne 21.11.2019

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0136/2023 Návrh na doprojednání věcného břemene uložení
zemního kabelového vedení NN na pozemku ve
vlastnictví města Příbram p. č. 521/189 v k. ú.
Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0137/2023 Návrh na doprojednání věcného břemene uložení
zemního kabelového vedení NN a VN včetně
přiložení trubek HDPE pro budoucí síť optických
komunikací na pozemku ve vlastnictví města
Příbram p. č. 4239/35 v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0138/2023 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení vedení veřejné komunikační sítě - pozemky
p. č. 2577/1, p. č. 2582/1 a p. č. 2582/28, vše v
k. ú. Příbram a p. č. 715/44, p. č. 715/45 a p. č.
515/159, vše v k. ú. Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0139/2023 Prodej části pozemku p. č. 2054 o výměře cca 56
m2, k. ú. Příbram, se zřízením věcného břemene
cesty k budoucí stavbě trafostanice (o šíři cca 6 m)

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0140/2023 Návrh na částečnou revokaci usnesení RM č.
0969/2022 ze dne 17.10.2022

Ing. Pavla Sýkorová
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Projednané informace na programu jednání dne: 06.02.2023
 

 Název Předkladatel

Přivaděč VDJ Kozičín VDJ Orlov - dodatek č. 1 k
SoD

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

Zahájení kontrola zápisu
Interpelace
Informace členů RM
Různé

 
 
 

Materiály zamítnuty na programu jednání dne: 06.02.2023
 

Číslo Název Předkladatel

Žádost Spolku Lungta o připojení města Příbram k
mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet

Bc. Zuzana
Kučerová
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Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků

Usnesení číslo: R.usn.č.0102/2023 4
1) schvaluje
 upravený program jednání RM.
 

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

 
Žádost ředitele Hornického muzea Příbram, p.o. o možnost výpůjčky
rodinného domku čp. 291 v Příbrami VI-Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0103/2023 5
1) schvaluje
 uzavření nájemní smlouvy k rodinnému domu čp. 291 v ul. Třemošenská,

Příbram VI-Březové Hory, který je součástí pozemku p.č. st. 459, v k.ú. Březové
Hory, obec Příbram, jehož výlučným vlastníkem je město Příbram za účelem
využití k depozitárním a prezentačním účelům pro Hornické muzeum Příbram,
p.o. Středočeského kraje, se sídlem Náměstí Hynka Kličky čp. 293, Příbram
VI-Březové Hory, zast. PaedDr. Josefem Velflem, ředitelem Hornického muzea
Příbram. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s možností
výpovědi kteroukoliv ze smluvních stran, s výpovědní dobou 3 měsíců. Cena
nájmu činí 500,-Kč/měsíc (bez DPH). Předepsané nájemné lze započíst oproti
vynaloženým nákladům, předem odsouhlasených pronajímatelem, na opravy a
údržbu předmětu nájmu. 

 
 
2) ukládá
 MěRK zveřejnit záměr pronájmu nemovitosti dle výroku I tohoto usnesení a učinit

právní kroky související s rozhodnutím o uzavření nájemní smlouvy dle výroku I
přijatého usnesení. 

 

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

 
Návrh na ukončení Smlouvy o provádění úklidových prací č. 691/MERK/2017
vč. dodatku č. 1

Usnesení číslo: R.usn.č.0104/2023 6
1) schvaluje
 ukončení uzavřené Smlouvy o provádění úklidových prací č. 691/MERK/2017 ze dne

03.07.2017, vč. dodatku č. 1 ze dne 23.04.2019 s dodavatelem – společností INUS
Příbram s.r.o. se sídlem nám. 17. listopadu 65, 261 01 Příbram VII, zast. Ivanem
Neckářem, jednatel, IČO: 26202921, DIČ: CZ26202921 formou výpovědi dle přísl.
ustanovení uzavřené smlouvy o provádění úklidových prací č. 691/MERK/2017 vč.
dodatku č. 1, resp. formou dohody, každý postup však za podmínky, že bude
uzavřena jiná smlouva o provádění úklidových prací s novým, na základě výsledků
zadávacího řízení, vybraným dodavatelem.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost nájemce nebytových prostor č. 701 na adrese Příbrami I/101 o
odpuštění a vrácení již uhrazených nájmů, a to zpětně od 1.6.2022 do
31.12.2022 a odpuštění nájmů od 1.1.2023 až do doby ukončení plánované
rekonstrukce hygienického zázemí vč. kuchyňského zázemí a výměny oken

Usnesení číslo: R.usn.č.0105/2023 7
1) schvaluje
 prominutí sjednaných (dle NS č.609/MERK/2011 vč. dodatků) měsíčních plateb

nájmů za pronájem nebytového prostoru č. 701, na adrese nám. T. G. Masaryka
101, 261 01 Příbram I, nájemci nebytového prostoru - společnosti: DOMICIL,
realitní kancelář, spol. s r.o., zast. XXXXXXXXX XXXXXXXXX, jednatelem, IČO
18620736, se sídlem: nám. T. G. Masaryka 101, 261 01 Příbram I, a to od
01.02.2023 až do doby ukončení rekonstrukce užívaného nebytového prostoru č.
701.  

 

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

 
Návrh na uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k
distribuční soustavě - Čechovská 114, 261 01 Příbram VIII

Usnesení číslo: R.usn.č.0106/2023 8
1) schvaluje
 Uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční

soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 23_SOP_01_4122115488, jejíž
text je přílohou předloženého materiálu, a to mezi městem Příbram a společností
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02, IČO: 24729035, pro odběrné místo Čechovská 114, Příbram VIII, 261 01.

 

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

 

 
Odbor silničního hospodářství - jmenování vedoucího odboru

Usnesení číslo: R.usn.č.0107/2023 9
1) jmenuje
 XXX XXXXXX XXXXXXX vedoucím Odboru silničního hospodářství MěÚ Příbram s

účinností od 01.03.2023.
 

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

 
Komise Rady města Příbram - navýšení počtu členů
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Usnesení číslo: R.usn.č.0108/2023 10
1) schvaluje
 částečnou revokaci usnesení č. 1103/2022 v bodě 2 s tím, že stanovuje maximální počty členů:

- Komise bytové - 9,

- Komise dopravní - 8,

- Komise kulturní, letopisecké a památkové - 9,

- Komise pro realizaci majetku města - 8,

- Komise pro životní prostředí, ekologii a zeleň ve městě - 9.

 
 
2) schvaluje
 částečnou revokaci usnesení č. 1171/2022 v bodě 3 s tím, že stanovuje maximální počet členů v Komisi

Smart city na 9.
 
3) jmenuje
 pro volební období 2022 - 2026 následující členy:

- Komise bytová - Bc. Antonín Schejbal, Ing. Petr Magera,

- Komise kulturní, letopisecká a památková - Mgr. Václav Švenda, Václav Černý,

- Komise dopravní - Josef Bouše,

- Komise pro životní prostředí, ekologii a zeleň ve městě - Viktor Stejskal, Ing. Michal Šprysl,

- Komise pro realizaci majetku města - Mgr. Petr Němec,

- Komise Smart city - Tomáš Podlena, Mgr. Marek Školoud,

- Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality - Jurij Kostjak, Břetislav Mařan.
 
4) bere na vědomí
 rezignaci pana Lubomíra Vrány, XXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXX XX, na člena

Dopravní komise.
 
5) ukládá
 OVV oslovit politickou stranu ODS, aby donominovala člena Dopravní komise. 
 

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

 
Odměňování předsedů a členů komisí a výborů, kteří nejsou členy ZM

Usnesení číslo: R.usn.č.0109/2023 11
1) doporučuje
 ZM schválit odměnu pro předsedy komisí města Příbram, kteří nejsou členy

Zastupitelstva města Příbram, ve výši 2 568,- Kč/měsíc a odměnu pro členy
komisí RM a výborů ZM (vyjma osadních výborů), kteří nejsou členy Zastupitelstva
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města Příbram, ve výši 300,- Kč za zasedání s tím, že maximální výše odměny
nepřesáhne částku 2 700,- Kč/rok. Odměna se bude vyplácet za kalendářní
pololetí a bude poskytována s účinností od 01.04.2023, docházka za první čtvrtletí
nebude zohledněna.

 

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

 
Přísedící Okresního soudu v Příbrami

Usnesení číslo: R.usn.č.0110/2023 12
1) doporučuje
 ZM navrhnout do funkce přísedícího Okresního soudu Příbram pro funkční období 2023 - 2026 pana

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XX XX XX XX XXX XX XXXXXXX XXX
 

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

 
Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za III. a IV. čtvrtletí roku 2022 včetně
plnění usnesení RM za minulá období

Usnesení číslo: R.usn.č.0111/2023 13
1) bere na vědomí
 zprávu o plnění usnesení RM Příbram za III. a IV. čtvrtletí 2022 včetně plnění usnesení RM za minulá

období.
 

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

 
Rozpočtové opatření 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0112/2023 15
1) schvaluje
 rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením ZM č. 702/2021 ZM

bodu 3) ze dne 06.12.2021 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE, to je snížení neinvestičních transferů
o částku 460.105,00 Kč, daňových příjmů o částku 216.997,00 Kč  a navýšení nedaňových příjmů o částku
677.102,00 Kč z důvodu přijetí daru od společnosti  ADRA, o.p.s., Markova 600/6, 158 00  Praha 5 ve
výši 677.102,00 Kč  k uhrazení nákladů na zajištění základních potřeb pro uprchlíky zasažené konfliktem
na Ukrajině.

 

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

 
Plán kontrolní činnosti na rok 2023

Usnesení číslo: R.usn.č.0113/2023 16
1) bere na vědomí
 Přílohu č. 1 : Důvodová zpráva.
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Přílohu č. 2: Plán kontrolní činnosti rok 2023.
 

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

 
Přidělení sociálního bytu

Usnesení číslo: R.usn.č.0114/2023 17
1) schvaluje
 přidělení sociálního bytu č. 1, Příbram VI, U Dolu Anna 26, pro XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

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

 

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

 
Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu sportu a volného času na
projekt „Informativní měřič rychlosti běhu“

Usnesení číslo: R.usn.č.0115/2023 18
1) schvaluje
 podání žádosti o dotaci do Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času na projekt
„Informativní měřič rychlosti běhu“.

 

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

 
Navýšení měsíční zálohy dodavateli ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. v rámci
obsluhy MHD

Usnesení číslo: R.usn.č.0116/2023 19
1) schvaluje
 navýšení měsíční zálohy na hodnotu 3.200.000,00 Kč pro dodavatele zajišťujícího přepravu

osob v rámci obsluhy MHD Příbram, společnost ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., IČO:
25620886.

 

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

 
Projednání omezení provozu mateřských škol v období jarních prázdnin

Usnesení číslo: R.usn.č.0117/2023 20
1) souhlasí
 s omezením provozu v době od 27.02. - 03.03.2023

1. v MŠ Waldorfské školy Příbram
2. v MŠ V Zahradě
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3. v MŠ Kličkova vila
4. v MŠ Klubíčko
5. v MŠ Příbram VII, 28. října 55
6. v MŠ Příbram VII, Bratří Čapků 278
7. v MŠ Pohádka
8. v MŠ Příbram III, Jungmannova 91
9. v MŠ Příbram VIII, Školní 131

10. v MŠ Rybička
11. v MŠ pod Svatou Horou
12. v MŠ Příbram VII, Jana Drdy 496

 
 

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

 
Cena města Příbram - nominace pro rok 2023

Usnesení číslo: R.usn.č.0118/2023 21
1) doporučuje
 ZM schválit návrh na udělení Ceny města Příbrami: XXX XXXXXXXX XXXXX.
 

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

 
Program prevence kriminality města Příbram na rok 2023

Usnesení číslo: R.usn.č.0119/2023 22
1) schvaluje
 Program prevence kriminality města Příbram na rok 2023.
 

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

 
Žádost o vyhlášení zvláštního zápisu do 1.tř. UK - ZŠ Jiráskovy sady a ZŠ pod
Svatou Horou

Usnesení číslo: R.usn.č.0120/2023 23
1) souhlasí
 s vyhlášením termínu zvláštního zápisu do 1. tříd v Základní škole Jiráskovy sady a v Základní škole

pod Svatou Horou, který je určen pouze dětem, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti
s válkou na Ukrajině. Termín zvláštního zápisu bude 26.06.2023 od 13:00 do 15:00 hodin.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Žádosti o povolení výjimky z počtu přijatých dětí na třídu mateřské školy pro
školní rok 2023/2024

Usnesení číslo: R.usn.č.0121/2023 24
1) povoluje
 na základě žádostí ředitelek mateřských škol výjimku z počtu přijatých dětí na třídu mateřské školy pro

školní rok 2023/2024

1. v MŠ V Zahradě ve dvou třídách z 24 na 25 dětí,
2. v MŠ Kličkova vila ve dvou třídách z 24 na 25 dětí,
3. v MŠ Klubíčko ve třech třídách z 24 na 25 dětí,
4. v MŠ Perníková chaloupka ve třech třídách z 24 na 25 dětí,
5. v MŠ 28. října 55, Příbram VII ve třech třídách z 24 na 25 dětí,
6. v MŠ Příbram III, Jungmannova 91 ve třech třídách z 24 na 28 a v jedné třídě z 24 na 26 dětí,
7. v MŠ Příbram VII, Jana Drdy 496 – na pracovišti čp. 496 ve čtyřech třídách z 24 na 25 dětí a na

pracovišti v Žežické ul. čp. 193 ve čtyřech třídách z 24 na 28 dětí,
8. v MŠ Příbram VIII, Školní 131 v budově A ve 4 třídách z 24 na 25 dětí a v budově B

ve 4 třídách z 24 na 25 dětí.
 

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

 
Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě ZŠ Bratří Čapků

Usnesení číslo: R.usn.č.0122/2023 25
1) povoluje
 na základě žádosti ředitelky Základní školy, Příbram VII,  Bratří Čapků 279, příspěvková organizace

výjimku z počtu přijatých žáků na třídu 8. B pro školní rok 2022/2023 z 30 na 31.
 

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

 
Záměr veřejné zakázky - Přestavba mostu Pod Kovárnami a lávky Špitálská

Usnesení číslo: R.usn.č.0123/2023 26
1) schvaluje
 záměr veřejné zakázky  "Přestavba mostu Pod Kovárnami a lávky Špitálská".
 
2) ukládá
 OPVZ zadávací řízení realizovat.
 
3) schvaluje
 na veřejnou zakázku "Přestavba mostu Pod Kovárnami a lávky Špitálská" hodnotící komisi ve složení:

členové:

XXX XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX

XXXX XXXXXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX
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XXXX XXXXXX XXXXX

Náhradníci.
XXXX XXXXX XXXXXXXXX

 

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

 
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Parkovací dům u autobusového
nádraží v Příbrami – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0124/2023 27
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Parkovací dům

u autobusového nádraží v Příbrami“ (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

Dílčí část 1 – společnosti Project Management Service s.r.o., se sídlem Lékařská 291/6, 150 00 Praha,
IČO 27216047, za celkovou nabídkovou cenu 252 000,00 Kč bez DPH;

Dílčí část 2 – společnosti Project Management Service s.r.o., se sídlem Lékařská 291/6, 150 00 Praha,
IČO 27216047, za celkovou nabídkovou cenu 62 100,00 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 – Parkovací dům u
autobusového nádraží v Příbrami“ se společností Project Management Service s.r.o., se sídlem Lékařská
291/6, 150 00 Praha, IČO 272160470, na dílčí části 1 a 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: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Uzavření smlouvy s dodavatelem MS STAVMONT s.r.o. na akci "Lávky
Příbram"

Usnesení číslo: R.usn.č.0125/2023 28
1) schvaluje
 uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem "Lávky Příbram" se společností MS STAVMONT

s.r.o. se sídlem U Nemocnice 220/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 28160240 za nabídkovou cenu:
9 217 278,78 Kč bez DPH, a to pokud bude splněna podmínka uvedená v důvodové zprávě.
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2) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení zakázky dle bodu I. tohoto usnesení.
 

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

 
Záměr veřejných zakázek - Výběr dodavatelů revizních, servisních a ostatních
služeb spojených s využíváním městského majetku v rozsahu platné
legislativy

Usnesení číslo: R.usn.č.0126/2023 29
1) schvaluje
 záměr veřejné zakázky "Výběr dodavatelů revizních, servisních a ostatních služeb spojených s

využíváním městského majetku v rozsahu platné legislativy".
 
2) ukládá
 OPVZ zadávací řízení realizovat.
 
3) schvaluje
 na veřejnou zakázku "Výběr dodavatelů revizních, servisních a ostatních služeb spojených s

využíváním městského majetku v rozsahu platné legislativy" hodnotící komisi ve složení:
členové:

XXX XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXX XXXXXX XXXXXXXXX

XXXX XXXXX XXXXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXX

XXXX XXXXXX XXXXX

Náhradníci.
XXXX XXXXX XXXXXXXXX

 

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

 
Odkup kanalizace v ul. Nádražní od PP Residence, s.r.o.

Usnesení číslo: R.usn.č.0127/2023 30
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup kanalizačního řadu DN 300 v

p.č. 2644 v k.ú. Příbram od PP Residence, s.r.o., IČO 10702954, Vacínovská 799/15,
158 00 Praha 5 - Jinonice, za dohodnutou cenu 1,- Kč vč. DPH.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Dohoda o zrušení věcného břemene vodovodu v Orlově

Usnesení číslo: R.usn.č.0128/2023 31
1) schvaluje
 uzavření dohody o zrušení věcného břemene uložení vodovodní přípojky na p.č. 40/1

v k.ú. Orlov s panem XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX.
 

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

 
Dodatek č.3 k SOD investiční akce "Rekonstrukce ul. Na Leštině I. etapa,
Příbram"

Usnesení číslo: R.usn.č.0129/2023 32
1) schvaluje
 provedení dodatečně navržených změn na investiční akci "Rekonstrukce ul. Na Leštině I. etapa, Příbram

podle změnového listu č. 3, který představuje méněpráce ve výši 101 439,23 Kč bez DPH (tj. 122 741,47 s
DPH) a vícepráce ve výši 947 019,48 Kč bez DPH (tj. 1 145 893,57 s DPH).                        

 
2) schvaluje
 uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 439/OIRM/2022 na investiční akci "Rekonstrukce ul. Na Leštině

I. etapa, Příbram" se společností 1. SčV, a. s., se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, IČO: 47549793,
kterým dojde ke změně díla podle Změnového listu č. 3 a jímž se mění celková cena díla na částku 20
882 777,53 bez DPH (tj. 25 268 160,81 s DPH).

 

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

 
Návrh na povolení výjimky ze stavební uzávěry pro stavbu „Skládka TKO
Bytíz – V. etapa“ na pozemcích p. č. 59, p. č. 60/98, p. č. 60/1 vše v k. ú.
Bytíz, žadatel: SVZ Centrum, s.r.o., Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0130/2023 34
1) schvaluje
 v souladu s § 99 odst.1 a § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů a   podle § 99 odst.3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění, výjimku ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o
stavební uzávěře – územního rozhodnutí č.j. SÚ/3918/2000/Ne ze dne 20.11.2000 pro pásma výchozů žil
Bt 1, Bt 2 a štoly č. 1 a č. 70, vydaného stavebním úřadem Městského úřadu Příbram a č.j. SÚ/1267/2002/
Ne ze dne 2.5.2002 pro areál komínů KBt 2-102 a KBt 2 - 202, vydaného stavebním úřadem Městského
úřadu Příbram.

Výjimka z územního opatření o stavební uzávěře se povoluje společnosti SVZ Centrum, s.r.o., Aloise
Jiráska 264, 261 01 Příbram, zastoupené XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, za účelem projektové přípravy
a následné realizace stavby „Skládka TKO Bytíz – V. etapa“, na pozemcích p. č. 60/1, p. č. 60/98 a p.
č. 59 vše v kat. území Bytíz.

 
2) ukládá
 Odboru investic a rozvoje města seznámit žadatele s výsledkem projednání v Radě

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

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

Usnesení číslo: R.usn.č.0131/2023 35
1) schvaluje
  

1. změnu závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona, který představuje vícepráce
875 400,00 Kč bez DPH (dle změnového listu č.1).

2. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.679/OIRM/2021 ze dne 17.06.2022
na akci „Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami“ se společností
Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915,
kterým dojde ke změně díla podle změnového listu č.1, jímž se mění celková
cena díla na částku 86 664 520,00 Kč bez DPH.

 
2) ukládá
 OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.

679/2021 ze dne 17.06.2022, dle bodu 1. tohoto usnesení.
 

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

 

 
Odkoupení vodovodního řadu v ul. Ke Stadionu

Usnesení číslo: R.usn.č.0132/2023 36
1) schvaluje
 uzavření kupní smlouvy s XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXX XXX XX XXXXXXX, na odkup dokončené stavby vodovodního řadu PE 110 v
celkové délce 19,1 m, za dohodnutou cenu 1,- Kč vč. DPH.

 

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

 

 
Odkoupení VH sítí v lokalitě Příbram - Barandov

Usnesení číslo: R.usn.č.0133/2023 37
1) schvaluje
 uzavření kupní smlouvy na odkup dokončené stavby vodovodního a splaškového

kanalizačního řadu včetně příslušenství a zkolaudovaného dešťového kanalizačního
řadu včetně retenční nádrže a příslušenství od společnosti Harisberg s.r.o., IČO
03570215, K Podlesí 649, 261 01 Příbram, zast. na základě plné moci XXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, vše za dohodnutou cenu 1,- Kč vč. DPH.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Zadání zpracování hydrogeologického posudku v lokalitě Fantova louka

Usnesení číslo: R.usn.č.0134/2023 38
1) bere na vědomí
 potřebu vypracování nového hydrogeologického a hydrologického posouzení Fantovy louky s cílem

vyhodnocení vlivu zástavby na mokřadní charakter prostředí a změnu vodního režimu celé Fantovy louky
ve vazbě na rozvoj města.

 
2) schvaluje
 zadání vypracování hydrogeologického a hydrologického posouzení Fantovy louky pro

vymezené území v severní části SO2 (pás do vzdálenosti cca 100 m jižním směrem od ul.
Žižkova) a jihovýchodní cíp plochy SO2, kde by dle hodnocení případně mohl být realizován
rozvoj města. Dle odborného odhadu se bude jednat o částku cca 350.000,-Kč bez DPH.

 
3) ukládá
 OIRM ve spolupráci s OPVZ vyhlásit veřejnou zakázku na vypracování   hydrogeologického a

hydrologického posouzení.
 

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

 
Žádost o ukončení smlouvy o pronájmu pozemku č. A 1029/OSM/2019 ze
dne 21.11.2019

Usnesení číslo: R.usn.č.0135/2023 39
1) schvaluje
 ukončení smlouvy o pronájmu pozemku č. A 1029/OSM/2019 uzavřené dne 21.11.2019, mezi

pronajímatelem městem Příbram a nájemcem XXXX XXXXXX XXXXXXXX, XX XXXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X X XXXXXXX XXX XXXXXXXXX a to dohodou, zpětně ke dni
31.12.2022.

 

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

 
Návrh na doprojednání věcného břemene uložení zemního kabelového vedení
NN na pozemku ve vlastnictví města Příbram p. č. 521/189 v k. ú. Březové
Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0136/2023 40
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení zemního kabelového vedení NN na pozemku ve vlastnictví města

Příbram p. č. 521/189 v k. ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín
- Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.

Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 521/189 – místní komunikace III. tř
– uložení křížením komunikace III. tř. za cenu 1.500 Kč/bm,
– uložení protlakem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm,
– podélné uložení do komunikace III. tř. za cenu 400 Kč/bm.
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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

Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 

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

 
Návrh na doprojednání věcného břemene uložení zemního kabelového vedení
NN a VN včetně přiložení trubek HDPE pro budoucí síť optických komunikací
na pozemku ve vlastnictví města Příbram p. č. 4239/35 v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0137/2023 41
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení zemního kabelového vedení NN a VN včetně přiložení trubek HDPE

pro budoucí síť optických komunikací na pozemku ve vlastnictví města Příbram p. č. 4239/35 v k. ú.
Příbram, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.

 Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 4239/35 – komunikace III. tř., komunikace IV. tř.
– podélné uložení do komunikace III. tř. za cenu 400 Kč/bm,
– podélné uložení do komunikace IV. tř. za cenu 100 Kč/bm,
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vedení veřejné
komunikační sítě - pozemky p. č. 2577/1, p. č. 2582/1 a p. č. 2582/28, vše v
k. ú. Příbram a p. č. 715/44, p. č. 715/45 a p. č. 515/159, vše v k. ú. Březové
Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0138/2023 42
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vedení veřejné komunikační sítě přes pozemky ve vlastnictví města

Příbram p. č. 2577/1, p. č. 2582/1, p. č. 2582/28, vše v k. ú. Příbram a přes pozemky p. č. 715/44,
p. č. 715/45 a p. č. 515/159, vše v k. ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti Vodafone Czech
Republic a. s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, za
podmínky, že společnost Vodafone Czech Republic a. s., bude respektovat Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti A 1202/OSM/2015, kterou město Příbram uzavřelo se společností UPC Česká
republika, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 14000, IČO 00562262 a Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene A 308/OSM/2017, kterou město Příbram uzavřelo
se společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4,
IČO 64949681, oprávněné subjekty či jejich nástupce bude s dostatečným předstihem o stavební akci
informovat a postupovat v součinnosti s nimi. Garantem dodržení stanovených podmínek je společnost
Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO
25788001.

Věcné břemeno bude oceněno dle „Zásad", a to:
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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

k. ú. Příbram:

pozemek p. č. 2577/1 – komunikace II. třídy, ostatní pozemek
– uložení protlakem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm,

pozemek p. č. 2582/1 – ostatní pozemek
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm,

pozemek p. č. 2582/28 – účelová komunikace, ostatní pozemek
– uložení do účelové komunikace za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm,

k. ú. Březové Hory:
pozemek p. č. 715/44 – ostatní pozemek
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm,

pozemek p. č. 715/45 – ostatní pozemek
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm,

pozemek p. č. 515/159 – komunikace II. třídy
– uložení protlakem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm,
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 
 

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

 
Prodej části pozemku p. č. 2054 o výměře cca 56 m2, k. ú. Příbram, se
zřízením věcného břemene cesty k budoucí stavbě trafostanice (o šíři cca 6
m)

Usnesení číslo: R.usn.č.0139/2023 43
1) doporučuje
 zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2054 o výměře 56 m2 z celkové výměry

1000 m2 (dle geometrického plánu č. 6819-17/2023 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 2054/2)
v katastrálním území Příbram, za cenu 3 500 Kč/m2, XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXX, zároveň se zřízením
bezúplatného věcného břemene cesty přes  část pozemku p. č. 2054 (dle geometrického plánu
se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 2054/1), který je ve vlastnictví města Příbram, ve prospěch
pozemku p. č. 2054 (dle geometrického plánu se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 2054/2),
v katastrálním území Příbram, s tím, že kupující na své náklady upraví stávající oplocení hřiště tak,
aby nezasahovalo do ochranného pásma stavby trafostanice, a to nejpozději do tří měsíců od uzavření
kupní smlouvy, se zřízením věcného břemene.

 
2) ukládá
 OSM předložit materiál na jednání ZM dne 13.02.2023.
 

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

Návrh na částečnou revokaci usnesení RM č. 0969/2022 ze dne 17.10.2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0140/2023 44
1) schvaluje
 Zplnomocnění pro velitelku Městské policie Příbram JUDr. Vodičkovou

Jaroslavu, ke všem úkonům a jednáním s dotčenými orgány, SVJ,
projektantem aj. potřebných před zahájením a v průběhu vnitřní rekonstrukce
nebytové jednotky č. 114/101 vč. výměny výloh a vchodových dveří do
nebytové jednotky, v budově čp. 112-114, v Příbrami VIII, dle potřeb Městské
policie Příbram, za účelem zřízení dislokovaného pracoviště Městské policie
Příbram – Centra prevence kriminality.
Veškeré náklady související s vnitřní rekonstrukcí předmětné nebytové
jednotky č. 114/101, výměnu výloh a vchodových dveří, vyjma nákladů na
provoz nově zřízeného Centra prevence kriminality, hradí město Příbram z
rozpočtu – kapitola 717 – Městská policie.
Náklady na provoz (zálohy na spotřebu médií v nebytové jednotce, případně
doplatky za spotřebu médií) nově zřízeného centra prevence kriminality hradí
město Příbram z rozpočtu – kapitoly 749 Městská realitní kancelář.

 

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

 
 
 
 

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

 
 
 

........................................
Miroslav Peterka v.r.

Ověřuje
Tomáš Dvořáček v.r.

Ověřuje
 
 
 

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

starosta
 
 
 

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

Zapsal
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