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Rada města 5. jednání datum konání: 01.03.2023

 
čís. R.usn.č.0192/2023 - R.usn.č.0199/2023

 
 
 
 
 

 



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: 01.03.2023

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0192/2023 Schválení programu včetně návrhů změn a
doplňků

R.usn.č.0193/2023 Narovnání vzájemných nároků a návrh smírného
řešení - Stafer s.r.o. a Ing. Ondřejek

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0194/2023 Návrh změny obecně závazné vyhlášky o nočním
klidu

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0195/2023 Provozování vodohospodářského majetku -
prodloužení stávajícího smluvního vztahu, další
postup koncese

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0196/2023 Vyloučení účastníka "MS STAVMONT s.r.o.“ a volba
dalšího postupu k veřejné zakázce „Lávky Příbram“

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0197/2023 Celková rekonstrukce a modernizace aquaparku v
Příbrami - výsledek

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0198/2023 Uzavření dodatku ke smlouvě - parkovací dům u
autobusového nádraží

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0199/2023 Úprava platu ředitelky TS Mgr. Jan Konvalinka
 

Projednané informace na programu jednání dne: 01.03.2023
 

 Název Předkladatel

Zahájení, kontrola zápisu
Různé
Informace členů RM
Interpelace
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a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

MěÚ Příbram

Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků

Usnesení číslo: R.usn.č.0192/2023 4
1) schvaluje
 program jednání RM.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Narovnání vzájemných nároků a návrh smírného řešení - Stafer s.r.o. a Ing.
Ondřejek

Usnesení číslo: R.usn.č.0193/2023 5
1) doporučuje
 ZM schválit  narovnání vzájemných nároků mezi městem Příbram a společností Stafer s.r.o. (IČO

27872441)  a Ing. Ondřejkem (IČO 67912770)  s podstatnými náležitostmi uvedenými v příloze. 
 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu jednání Zastupitelstva města Příbram dne 13.03.2023.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Návrh změny obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

Usnesení číslo: R.usn.č.0194/2023 6
1) doporučuje
 ZM schválit změnu Obecně závazné vyhlášky č. 1/2022 o nočním klidu, ve znění

obecně závazné vyhlášky č. 4/2022.

 
 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu jednání Zastupitelstva města Příbram dne

13.03.2023.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Provozování vodohospodářského majetku - prodloužení stávajícího
smluvního vztahu, další postup koncese

Usnesení číslo: R.usn.č.0195/2023 7
1) doporučuje
 ZM nepokračovat v přípravách koncesního řízení a prodloužit stávající smluvní vztah se současným

provozovatelem.
 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu jednání Zastupitelstva města Příbram dne 13.03.2023.
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MěÚ Příbram

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Vyloučení účastníka "MS STAVMONT s.r.o.“ a volba dalšího postupu k veřejné
zakázce „Lávky Příbram“

Usnesení číslo: R.usn.č.0196/2023 8
1) rozhodla
 o vyloučení účastníka MS STAVMONT s.r.o.,  se sídlem U Nemocnice 220/III, 377 01 Jindřichův Hradec,

IČO 28160240, v souladu s § 122 odst. 7., zákona o zadávání veřejných zakázek.
 
2) rozhodla
 o zrušení veřejné zakázky "Lávky Příbram" v souladu s § 127 odst. 2 písmenem b) zákona.
 
3) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s body 1) a 2) tohoto usnesení.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Celková rekonstrukce a modernizace aquaparku v Příbrami - výsledek

Usnesení číslo: R.usn.č.0197/2023 9
1) rozhodla
 • o vyloučení účastníka - sdružení dodavatelů "Společnost METROSTAV DIZ + OHLA ŽS –

Aquapark Příbram (2)" podle ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, pro nesplnění zadávacích podmínek - překročení cenového
stropu schváleného ZM.

• po zániku účastenství jediného dodavatele zrušit zadávací řízení  dle § 127 odst. 1 zákona, neboť
v řízení není žádný další účastník.

 
2) ukládá
 OPVZ provést související právní kroky.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Uzavření dodatku ke smlouvě - parkovací dům u autobusového nádraží

Usnesení číslo: R.usn.č.0198/2023 10
1) schvaluje
 uzavření dodatku ke smlouvě č. 679/OIRM/2022 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 OO
Praha 8, IČO: 00014915, kterým dojde k úpravě osoby povinné k odvodu DPH z osoby zhotovitele na
osobu objednatele.

 
2) ukládá
 OPVZ ve spolupráci s OIRM zapracovat úpravu do připravovaného dodatku smlouvy.
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MěÚ Příbram

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Úprava platu ředitelky TS

Usnesení číslo: R.usn.č.0199/2023 11
1) schvaluje
 úpravu platu Ing. Ireně Hofmanové, DiS., ředitelce příspěvkové organizace

Technické služby města Příbrami, dle přílohy "Návrh úpravy platu", s účinností od
01.03.2023.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
 
 
 

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

 
 
 

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

Ověřuje
Miroslav Peterka v.r.

Ověřuje
 
 
 

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

starosta
 
 
 

........................................
Ivana Makošová v.r.

Zapsal
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