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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: 20.09.2021

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0862/2021 Schválení programu včetně návrhu změn a
doplňků

R.usn.č.0863/2021 Vinný košt - žádost JUDr. Jaroslava
Vodičková

R.usn.č.0864/2021 Zajištění technického vybavení na akci Letňák Fest Bc. Vlastimil Ševr
R.usn.č.0865/2021 Žádost o schválení uspořádání akcí Mgr. Tomáš Cipra,

DiS.
R.usn.č.0866/2021 Návrh na změnu kategorií bytů Ing. Pavla Sýkorová
R.usn.č.0867/2021 Dodatek č.1 Smlouvy o zajištění zpětného

odběru elektrozařízení a Dodatek č. 4 Smlouvy
o spolupráci při zajištění zpětného odběru
elektrozařízení prostřednictvím stacionárních
kontejnerů

Ing. Petr Walenka

R.usn.č.0868/2021 Záměr prodeje osobního automobilu ŠKODA FABIA
formou výběrového řízení

Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0869/2021 Návrh programu 30. zasedání ZM dne 11.10.2021 Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0870/2021 Rozpisy rozpočtu města na rok 2021 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0871/2021 Rozpisy rozpočtu města na rok 2021 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0872/2021 1. výběrové řízení v roce 2021 na poskytování
zápůjček z Fondu zápůjček města Příbram

Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0873/2021 Žádost ředitelky Mateřské školy Pohádka o úhradu
zabezpečení vstupu do budovy školní jídelny

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0874/2021 ZŠ Bratří Čapků - souhlas zřizovatele s podáním
žádosti o dotaci MŠMT na podpůrné opatření

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0875/2021 Žádost o individuální dotaci na projekt „Turnaj
mistrovství České republiky juniorů (do 20 let) v
ULTIMATE FRISBEE“

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0876/2021 Galerie Františka Drtikola Příbram – dodatek č. 1
zřizovací listiny

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0877/2021 Freiberg - oslavy 160. výročí založení hasičského
sboru

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0878/2021 Žádost o dotaci - Svatohorské sady Příbram, z.s. Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0879/2021 Aktualizace volebního řádu školských rad Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0880/2021 Žádost o dotaci na projekt „Individuální dotace na

dopravu pro žákovské týmy HC Příbram“
Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0881/2021 Waldorfská škola Příbram - žádost ředitele školy
o souhlas zřizovatele s přerušením provozu
mateřské školy

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0882/2021 Výměna oken – Knihovna Jana Drdy – výběr
dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0883/2021 2021 recyklát – 2 etapa – výběr dodavatele Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0884/2021 Petice proti závadovému jednání nepřizpůsobivých
občanů v ul. Pod Čertovým pahorkem, Příbram
VII, v okolí č.p. 110 Příbram VIII

Mgr. Radka
Škubalová
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R.usn.č.0885/2021 Výměna kotle – Příbram I/132 (2) – výběr
dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0886/2021 Klimatizace – dětské skupiny a rehabilitační
stacionář – Dodatek č. 1 k SoD

Ing. Markéta
Pavlištová
HavlováMgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0887/2021 Atletický stadion Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0888/2021 Oprava havárie vodovodního řadu v ul. Školní 75
(7.ZŠ)

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0889/2021 Výjimka z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – návrh na
přidělení ubytovací buňky

PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0890/2021 Výjimka z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – návrh na
přidělení ubytovací buňky

PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0891/2021 Žádost o přenechání bytu v DPS PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.0892/2021 Návrh na přidělení bytu v DPS PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.0893/2021 Žádost o poskytnutí ubytovací kapacity města

Příbram pro osoby evakuované z Afghánistánu
PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0894/2021 Žádost o udělení souhlasu města Příbram, jako
vlastníka pozemku p. č. 620 v katastrálním území
Březové Hory, s přeložkou sítě veřejného osvětlení

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0895/2021 Žádost o směnu části pozemku p. č. 32/1 za
pozemek p. č. 32/2, oba v katastrálním území
Zavržice

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0896/2021 Žádost o prodej části pozemku p. č. 321/1 o
výměře cca 950 m2 a části pozemku p. č. 318/2
o výměře cca 560 m2, oba v katastrálním území
Žežice

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0897/2021 Žádost o prodej části pozemku p. č. 321/1 o
výměře cca 1025 m2 z celkové výměry 4818 m2 v
katastrálním území Žežice

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0898/2021 Žádost o prodej části pozemku p. č. 515/7 v
katastrálním území Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0899/2021 Žádost o pronájem části pozemku p. č. 4177/3 a
části pozemku p. č. 2272/152, oba v katastrálním
území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0900/2021 Žádost o prodej části pozemku p. č. 2462 v
katastrálním území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0901/2021 Dvě žádosti o prodej části pozemku p. č. 715/137
v katastrálním území Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0902/2021 Žádost o prodej části pozemku p. č. 158 v
katastrálním území Kozičín

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0903/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení vodovodní přípojky – pozemek p. č. 658 v
k. ú. Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0904/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení vodovodního řadu, vodovodní přípojky a
vodoměrné šachtice – pozemek p. č. 665/1 v k. ú.
Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0905/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení vodovodní přípojky – pozemek p. č. 2660 v
k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková
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R.usn.č.0906/2021 Žádost OA a VOŠ, Příbram I, Na Příkopech 104, o
vydání souhlasu s podnájmem prostor školy

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0907/2021 I. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o nájmu prostor č. A 804/OSM/2018 ze dne
04.07.2018 II. Návrh na ukončení smlouvy o
nájmu nebytových prostor dohodou, návrh na
uzavření smlouvy o nájmu prostor v Příbrami VIII,
ul. Školní 146

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0908/2021 Návrh na uzavření smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě -
Příbram VII/400, Kulturní dům

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0909/2021 Žádost o vyjádření k investiční akci na parkovišti
pod Svatou Horou

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0910/2021 Informace o prodeji části pozemku p.č. 4241/29 v
k.ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0911/2021 Návrh na výkup pozemků p.č. 2333/131 a p.č.
3183/16, oba v k.ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0912/2021 Návrh na výkup pozemků p.č. 504/1, p.č.
2333/79, p.č. 2333/120, p.č. 2333/138, p.č.
2333/139, p.č. 2333/144, p.č. 2333/145 a p.č.
3183/7, vše v k.ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0913/2021 1) Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o
pronájmu pozemku ze dne 1.10.2002 2) Návrh na
výkup pozemku p.č. 3812/328 v k.ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0914/2021 Žádost o souhlas města s poskytnutím
finančních prostředků z vlastního rozpočtu na
spolufinancování plánovaného investičního záměru
spolku SK SPARTAK Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0915/2021 Žádost o schválení nákupu nového mikrobusu MgA. Petr Bednář
R.usn.č.0916/2021 Modernizace lůžk.evak.výtahu vč. UPS, PB

VIII/100 – uzavření smlouvy
Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0917/2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě - investiční akce „Výměna
svítidel veřejného osvětlení ve městě Příbram I.
etapa“

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0918/2021 „Oprava chodníku u podchodu v Mariánské ulici“ –
zrušení veřejné zakázky

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0919/2021 DNS na výstavbu, opravy a údržbu pozemních
komunikací města Příbram– zařazení dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

 
Projednané informace na programu jednání dne: 20.09.2021

 
 Název Předkladatel

Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM,
určení ověřovatelů
Informace členů RM
Interpelace
Různé
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Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků

Usnesení číslo: R.usn.č.0862/2021 4
1) schvaluje
 upravený program dnešního jednání RM.
 

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

 
Vinný košt - žádost

Usnesení číslo: R.usn.č.0863/2021 5
1) schvaluje
 udělení výjimky dle článku 4 písm. b) OZV Města Příbram č. 3/2018 ze dne 18.06.2018 na akci „Vinný

Košt s.r.o.“.– „ Vinný košt“ v Příbrami dne 09.10.2021 na nám. T.G.M. Příbram I.         
 

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

 
Zajištění technického vybavení na akci Letňák Fest

Usnesení číslo: R.usn.č.0864/2021 6
1) schvaluje
 uzavření smlouvy mezi městem Příbram a p. Milanem Vitišem, Milín 85, 262 31 Milín, IČO: 71355286,

na technické zabezpečení akce Letňák Fest Příbram za cenu 66.150,00 Kč (tj. 80.042,00 Kč včetně
DPH ve výši 21%).

 

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

 
Žádost o schválení uspořádání akcí

Usnesení číslo: R.usn.č.0865/2021 7
 
V souladu se zřizovací listinou organizace čl. III., odst. 25, písm. d)
 
1) schvaluje
 uspořádání akcí pro klienty pečovatelské služby, obyvatele DPS a pro veřejnost dle důvodové zprávy.
 

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

 
Návrh na změnu kategorií bytů

Usnesení číslo: R.usn.č.0866/2021 8
1) schvaluje
 na základě směrnice č. 5/2021 – Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram,

Hlava I, článek 3, odst. 1 d), změnu kategorie bytu č. 3 (startovací) v Příbrami IV, ul. Čs. armády čp. 5
na novou kategorii - sociální.
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2) schvaluje
 na základě směrnice č. 5/2021 – Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram,

Hlava I, článek 3, odst. 1 d), změnu kategorie bytu č. 12 (sociální) v Příbrami I, ul. Hailova čp. 117 na
novou kategorii-standard.

 
3) schvaluje
 na základě směrnice č. 5/2021 – Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram,

Hlava I, článek 3, odst. 1 d), změnu kategorie bytu č. 18 (startovací) v Příbrami VI, U Dolu Anna čp. 26
na novou kategorii - standard.

 

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

 
Dodatek č.1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení a Dodatek
č. 4 Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení
prostřednictvím stacionárních kontejnerů

Usnesení číslo: R.usn.č.0867/2021 9
1) schvaluje
 uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností

ASEKOL a. s.,  IČO 27373231, se sídlem Praha 4, Československého exilu 2062/8, PSČ
143 00 s předmětem smlouvy: využití obecního systému odpadového hospodářství
nastaveného městem, a to zřízením místa zpětného odběru elektrozařízení ze Sběrného
dvora Příbram.

 
 
2) schvaluje
 uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení

prostřednictvím stacionárních kontejnerů se společností ASEKOL a. s.,  IČO 27373231, se sídlem
Praha 4, Československého exilu 2062/8, PSČ 143 00 s předmětem smlouvy: využití obecního systému
odpadového hospodářství nastaveného městem, a to zřízením míst zpětného odběru elektrozařízení z
kontejnerů rozmístěných po území města Příbram.

 
3) ukládá
 OŽP učinit právní kroky k uzavření Dodatku č. 1  smlouvy dle bodu 1 a dále Dodatku č. 4 dle bodu 2

tohoto usnesení.
 

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

 
Záměr prodeje osobního automobilu ŠKODA FABIA formou výběrového řízení

Usnesení číslo: R.usn.č.0868/2021 10
1) schvaluje
 záměr prodeje osobního automobilu ŠKODA Fabia, RZ: 4S6 7043 formou výběrového řízení - obálkovou

metodou, nejvyšší nabídce s tím, že minimální cena činí 31.000,00 Kč a je stanovena znaleckým
posudkem č. 199-32/2021.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Návrh programu 30. zasedání ZM dne 11.10.2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0869/2021 11
1) souhlasí
 s návrhem programu 30. zasedání ZM dne 11.10.2021 s tím, že do programu budou zahrnuty i další

materiály určené na základě jednání RM dne 20.09.2021.
 

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

 
Rozpisy rozpočtu města na rok 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0870/2021 12
1) schvaluje
 RZ0159 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok  2021 na straně příjmů kapitoly 741 - OE o

částku 1.390.685,88 Kč a na straně běžných výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z důvodu
přijetí dvou neinvestičních dotací na realizaci projektů: Terénní sociální práce v Příbrami, reg. č.
CZ.03.2/0.0/0.0/0/16_052/00015518 a  Dluhové poradenství jako nástroj pro řešení zadluženosti a
předluženosti obyvatel Příbrami, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015591.

 
2) schvaluje
 RZ0160  - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 na straně příjmů kapitoly 741 - OE o částku

161.122,50 Kč a na straně běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí tří dotací na
projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji IV", č. projektu CZ.30.X.0/0.0/0.0/21_011/0000064.

 

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

 
Rozpisy rozpočtu města na rok 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0871/2021 13
1) schvaluje
 RZ0161 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 na straně příjmů kapitoly 741 - OE o částku

1.203.640,00 Kč a na straně běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ver stejné výši z důvodu přijetí neinv.
účelové dotace pro ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 na projekt "Šablony III".

 

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

 
1. výběrové řízení v roce 2021 na poskytování zápůjček z Fondu zápůjček
města Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0872/2021 14
1) doporučuje
 ZM schválit

 
Rada města, 22. jednání, dne 20.09.2021 Strana 7/26



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

1) poskytnutí zápůjčky ve výši 173.375,00 Kč paní XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX s dobou splatnosti 4 roky a úrokovou sazbou 2 % p. a.

2) poskytnutí zápůjčky ve výši 200.000,00 Kč panu XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX X, s dobou splatnosti 4 roky a úrokovou sazbou 2 % p. a.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 11.10.2021.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 
Žádost ředitelky Mateřské školy Pohádka o úhradu zabezpečení vstupu do
budovy školní jídelny

Usnesení číslo: R.usn.č.0873/2021 15
1) schvaluje
 navýšení investičního příspěvku v plné  výši  53.677.00 Kč Mateřské škole Pohádka se sídlem

Hradební 66, Příbram I na úhradu zabezpečení vstupu do školní jídelny.
 

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

 
ZŠ Bratří Čapků - souhlas zřizovatele s podáním žádosti o dotaci MŠMT na
podpůrné opatření

Usnesení číslo: R.usn.č.0874/2021 16
1) souhlasí
 s tím, aby Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace podala žádost o dotaci

v rámci programu MŠMT ČR 133 350 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření
při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – podprogram 133D 351 na
pořízení speciální kompenzační pomůcky – kamerové lupy Mano 12-Unioptik.

 

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

 
Žádost o individuální dotaci na projekt „Turnaj mistrovství České republiky
juniorů (do 20 let) v ULTIMATE FRISBEE“

Usnesení číslo: R.usn.č.0875/2021 17
1) schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro subjekt Sportovní Klub Sporting Příbram, z. s.,

Legionářů 402, 261 01 Příbram VII, IČO: 26641658, na projekt s názvem „Turnaj mistrovství
České republiky juniorů (do 20 let) v ULTIMATE FRISBEE“, a to z kapitoly 777-OŠKS prvek
č. 3718 Individuální dotace, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram
a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u
subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy
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a

uzavření veřejnoprávní smlouvy se Sportovní Klub Sporting Příbram, z. s., Legionářů 402, 261
01 Příbram VII, IČO: 26641658, o poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč na projekt „Turnaj
mistrovství České republiky juniorů (do 20 let) v ULTIMATE FRISBEE“, 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.

 
 

 
Galerie Františka Drtikola Příbram – dodatek č. 1 zřizovací listiny

Usnesení číslo: R.usn.č.0876/2021 18
1) doporučuje
  ZM schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny Galerie Františka Drtikola Příbram ve variantě  

A  v předloženém znění.
 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál na jednání ZM dne 11.10.2021.

 
 

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

 
Freiberg - oslavy 160. výročí založení hasičského sboru

Usnesení číslo: R.usn.č.0877/2021 19
1) schvaluje
 zahraniční cestu členů Sboru dobrovolných hasičů Březové Hory k účasti na oslavách 160. výročí

založení hasičského sboru, které se uskuteční ve dnech 08.10. – 10.10.2021 ve Freibergu (Německo)
dle předloženého seznamu. Cestovní náklady (pojistné, stravné, doprava) hradí město Příbram z kap.
777 – OŠKS. Cesta se uskuteční smluvní dopravou.

 

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

 
Žádost o dotaci - Svatohorské sady Příbram, z.s.

Usnesení číslo: R.usn.č.0878/2021 20
1) schvaluje
 1) poskytnutí dotace ve výši 49.000,00 Kč pro subjekt Svatohorské sady Příbram, z.s., Svatá Hora

591, 261 01 Příbram, na projekt s názvem „Obnova svatohorských sadů“ a to z kapitoly 777-OŠKS
prvek č. 3718 Individuální dotace, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a
organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů,
kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,

2) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Svatohorské sady Příbram, z.s., Svatá Hora 591,
261 01 Příbram, o poskytnutí dotace ve výši 49.000,00 Kč na projekt „Obnova svatohorských sadů“, v
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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: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka: )
 

 
Aktualizace volebního řádu školských rad

Usnesení číslo: R.usn.č.0879/2021 21
1) schvaluje
 znění Volebního řádu školské rady dle předloženého návrhu, tj. jeho doplnění o možnost

hlasování per rollam při volbě členů školské rady.
 

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

 
Žádost o dotaci na projekt „Individuální dotace na dopravu pro žákovské
týmy HC Příbram“

Usnesení číslo: R.usn.č.0880/2021 22
1) stahuje
 předložený materiál z dnešního jednání RM.
 

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

 
Waldorfská škola Příbram - žádost ředitele školy o souhlas zřizovatele s
přerušením provozu mateřské školy

Usnesení číslo: R.usn.č.0881/2021 23
1) souhlasí
 s přerušením provozu mateřské školy Waldorfské školy Příbram – mateřské školy, základní školy a

střední školy dne 27.09.2021z organizačních a provozních důvodů
 

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

 
Výměna oken – Knihovna Jana Drdy – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0882/2021 24
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Výměna oken – Knihovna Jana Drdy“ (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
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 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění dílčí veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., se sídlem Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov, IČO 26071584,
za celkovou nabídkovou cenu 1 292 400,00 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Výměna oken – Knihovna Jana Drdy“ se společností DŘEVOTVAR –
ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., se sídlem Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov, IČO 26071584, za celkovou
nabídkovou cenu 1 292 400,00 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: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
2021 recyklát – 2 etapa – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0883/2021 25
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „2021 recyklát – 2 etapa“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané

v dynamickém nákupním systému „DNS na výstavbu, opravy a údržbu pozemních komunikací města
Příbram“ s ev. č. VVZ: Z2020-021569, ve smyslu § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.

 
2) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění dílčí veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti

SILNICE NEPOMUK s.r.o., se sídlem U Pošty 513, 335 01 Nepomuk, IČO: 26342812, za celkovou
nabídkovou cenu 2 135 167,65 Kč bez DPH.

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

2. uzavření smlouvy na zakázku „2021 recyklát – 2 etapa“ se společností SILNICE NEPOMUK s.r.o., se
sídlem U Pošty 513, 335 01 Nepomuk, IČO: 26342812, za celkovou nabídkovou cenu 2 135 167,65
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: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Petice proti závadovému jednání nepřizpůsobivých občanů v ul. Pod
Čertovým pahorkem, Příbram VII, v okolí č.p. 110 Příbram VIII

Usnesení číslo: R.usn.č.0884/2021 26
1) bere na vědomí
 petici „Petice proti závadovému jednání nepřizpůsobivých občanů v ul. Pod Čertovým pahorkem,

Příbram VII, v okolí č.p. 110 Příbram VIII“.
 
2) vyřizuje
 petici a ukládá starostovi uspořádat osobní setkání se členy petičního výboru a informovat je o přijatých

opatřeních.
 
 1. Mgr. Radka Škubalová, Odbor práva a veřejných zakázek
 odeslat vyřízení petice
 Termín:  04.10.2021
 
 2. , Starosta
 setkat se se členy petičního výboru
 

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

 
Výměna kotle – Příbram I/132 (2) – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0885/2021 27
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výměna kotle – Příbram I/132 (2)“ (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 společnosti PROFITEAM

topení-voda-plyn s.r.o., se sídlem Tovární 807, 664 61 Rajhrad, IČO 28287967, za nabídkovou cenu
 241 177,00 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Výměna kotle – Příbram I/132 (2)“ se společností PROFITEAM topení-
voda-plyn s.r.o., se sídlem Tovární 807, 664 61 Rajhrad, IČO 28287967, za nabídkovou cenu  241 177,00
Kč bez DPH.

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

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Klimatizace – dětské skupiny a rehabilitační stacionář – Dodatek č. 1 k SoD

Usnesení číslo: R.usn.č.0886/2021 28
1) bere na vědomí
 změnu rozsahu prací provedených při realizaci investiční akce „klimatizace pobytových

místností v objektu dětských skupin a rehabilitačního stacionáře“ oproti projektové
dokumentaci.

 
2) schvaluje
 1) méněpráce ve výši 283.465,69 Kč bez DPH způsobené důvody specifikovanými v důvodové

zprávě.

 

2) provedení víceprací ve výši 50.872,06 Kč bez DPH způsobených důvody specifikovanými
v důvodové zprávě.

           

3) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na investiční akci „klimatizace pobytových místností
v objektu dětských skupin a rehabilitačního stacionáře“ se společností AirPlus, spol. s r.o.,
Modlany 22, 417 13 Modlany, IČO: 25441931, kterým dojde k zapracování změn uvedených
důvodové zprávě.

 
3) ukládá
 OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle bodu II.

tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor investic a rozvoje města
 
 2. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Atletický stadion

Usnesení číslo: R.usn.č.0887/2021 29
1) bere na vědomí
 vyhotovení studie na výstavbu atletického areálu Ing. arch. Arnoštem Navrátilem - architektonickým

ateliérem, včetně kvalifikovaného odhadu nákladů stavby na I. fázi projektu – atletický stadion.
 
2) ukládá
 OIRM ve spolupráci s OPVZ zahájit výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace do stupně

pro získání územního rozhodnutí pro umístění stavby.
 
 1. , Odbor investic a rozvoje města
 
 2. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Oprava havárie vodovodního řadu v ul. Školní 75 (7.ZŠ)

Usnesení číslo: R.usn.č.0888/2021 30
1) schvaluje
 v souladu se Směrnicí č. 1/2021, Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek, Díl I., čl. 2, odst. 4,

a Díl II., čl. 2, odst. 4, písm. d, a odst. 6, provedení úhrady finančních prostředků na odstranění havárie
vodovodního řadu společnosti 1. SčV, a. s., Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, IČO: 47549793, na základě
předloženého položkového rozpočtu ve výši 2.149.774,00 Kč bez DPH, to je 2.601.226,54 Kč s DPH

 

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

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

Usnesení číslo: R.usn.č.0889/2021 31
1) schvaluje
 přidělení ubytovací buňky městské ubytovny na adrese Čs. armády 5, Příbram IV pro

paní XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XX
XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX, jako výjimku z Pravidel č. 1/2018/MěÚ pro přidělování
a užívání obytných prostor ubytovacího zařízení v majetku města Příbram.

 

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

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

Usnesení číslo: R.usn.č.0890/2021 32
1) schvaluje
 přidělení ubytovací buňky městské ubytovny na adrese Čs. armády 5, Příbram IV

pro pana XXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XX
XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX, jako výjimku z Pravidel č. 1/2018/MěÚ pro přidělování
a užívání obytných prostor ubytovacího zařízení v majetku města Příbram.

 

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

 
Žádost o přenechání bytu v DPS

Usnesení číslo: R.usn.č.0891/2021 33
1) schvaluje
 přenechání volného bytu č. 17 v DPS Příbram I, Hradební 69 pro manžele

XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XX
XXX XX X 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: )
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Návrh na přidělení bytu v DPS

Usnesení číslo: R.usn.č.0892/2021 34
1) schvaluje
 1) přidělení bytu č. 47 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro paní XXXXX XXXXXXXXXX

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

2) přidělení bytu č. 42 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro paní XXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla
pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.

3) přidělení bytu č. 13 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro manžele XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXX
podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví
města Příbram“.

4) přidělení bytu č. 18 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro paní XXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ
„Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.

5) přidělení bytu č. 35 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro paní XXXXX XXXXXXXXX
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ
„Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.

6) přidělení bytu č. 56 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro paní XXXX XXXXXXXXXXX
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX 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: )
 

 
Žádost o poskytnutí ubytovací kapacity města Příbram pro osoby evakuované
z Afghánistánu

Usnesení číslo: R.usn.č.0893/2021 35
1) bere na vědomí
 žádost Krajského úřadu Středočeského kraje o zvážení poskytnutí ubytovací

kapacity pro tlumočníky a spolupracovníky ČR, kteří byli evakuováni z Afghánistánu.
 
2) neschvaluje
 poskytnutí ubytovací kapacity pro tlumočníky a spolupracovníky ČR, kteří byli

evakuováni z Afghánistánu. 
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: )
 

 
Žádost o udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemku p. č. 620 v
katastrálním území Březové Hory, s přeložkou sítě veřejného osvětlení
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Usnesení číslo: R.usn.č.0894/2021 36
1) schvaluje
 udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemku p. č. 620 v katastrálním území Březové Hory,

s přeložkou sítě veřejného osvětlení včetně 1 ks sloupu (dle koordinační situace C.3, vypracované Ing.
Janem Karlem a dle podmínek stanovených ve vyjádření Technických služeb města Příbrami, p. o.
ze dne 22.7.2021, č.j. 1393/024/2021 - tyto listiny tvoří přílohu předkládaného materiálu), investorovi
akce, panu XXXXXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX XX X XXXXXXX
XXXX, s podmínkou uvedení dotčeného pozemku do odpovídajícího stavu.

 
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o směnu části pozemku p. č. 32/1 za pozemek p. č. 32/2, oba v
katastrálním území Zavržice

Usnesení číslo: R.usn.č.0895/2021 37
1) neschvaluje
 úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 32/1 o výměře cca 23 m2 z celkové výměry

5448 m2 (část vyznačena v situačním snímku, který tvoří přílohu předloženého materiálu) v katastrálním
území Zavržice, ve výši 11 Kč/m2/rok,  panem XXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXX XXXXX
XXX XX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX, a to zpětně od 2.12.2020.

 
2) doporučuje
  ZM schválit směnu pozemků, a to části pozemku p. č. 32/1 o výměře cca 23 m2 z celkové výměry 5448

m2 (část vyznačena v situačním snímku,  který  tvoří  přílohu  předloženého  materiálu)  v katastrálním
území  Zavržice, který  je ve vlastnictví města Příbram, za pozemek p. č. 32/2 v katastrálním území
Zavržice, který je ve vlastnictví pana XXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXX XXXXX XXX XX
XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX, s doplatkem kupní ceny 280 Kč/m2 ze strany města Příbram, a
to v případě odchylky výměry vzniklé geometrickým zaměřením.

 
3) ukládá
 Odboru vnitřních věcí zařadit tento název materiálu do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram

dne 11.10.2021.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o prodej části pozemku p. č. 321/1 o výměře cca 950 m2 a části
pozemku p. č. 318/2 o výměře cca 560 m2, oba v katastrálním území Žežice

Usnesení číslo: R.usn.č.0896/2021 38
1) doporučuje
  ZM schválit prodej části pozemku p. č. 321/1 o výměře cca 950 m2 z celkové výměry 4818 m2 v

katastrálním území Žežice, za cenu 800.Kč/m2 a části pozemku p. č. 318/2 o výměře cca 560 m2 z celkové
výměry 9195 m2 v katastrálním území Žežice, za cenu 200 Kč/m2, (části pozemků  jsou  vyznačeny  v
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  situačním  snímku, který  je  nedílnou  součástí předkládaného materiálu), do  SJM  pana XXXX XXXXX
XXXXXXX a paní XXXXX XXXXX XXXXXXXXX, oba bytem XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX s tím,
že kupující akceptují existenci odvodňovacího systému a ústí štoly Václav v předmětu prodeje.

 
2) ukládá
 Odboru vnitřních věcí zařadit tento název materiálu do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram

dne 11.10.2021.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: )
 

 
Žádost o prodej části pozemku p. č. 321/1 o výměře cca 1025 m2 z celkové
výměry 4818 m2 v katastrálním území Žežice

Usnesení číslo: R.usn.č.0897/2021 39
1) doporučuje
 ZM schválit prodej části pozemku p. č. 321/1 o výměře cca 1025 m2 z celkové výměry 4818 m2 (část

pozemku vyznačena v situačním snímku, který tvoří přílohu předkládaného materiálu) v katastrálním
území Žežice, za cenu 800 Kč/m2, do vlastnictví pana XXXX XXXXX XXXXXXX (podíl ve výši id. 1/2) a
paní XXXX XXXX XXXXXXXXX (podíl ve výši id. 1/2), oba bytem XXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXX s
tím, že kupující akceptuje existenci štoly Václav v předmětu prodeje.

 
2) ukládá
 Odboru vnitřních věcí zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne

11.10.2021.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o prodej části pozemku p. č. 515/7 v katastrálním území Březové
Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0898/2021 40
1) schvaluje
 záměr prodat část pozemku p. č. 515/7 o výměře cca 22 m2 z celkové výměry 12434 m2 (část pozemku

vyznačena v situačním snímku, který tvoří přílohu předkládaného materiálu) v katastrálním území Březové
Hory.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o pronájem části pozemku p. č. 4177/3 a části pozemku p. č.
2272/152, oba v katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0899/2021 41
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1) neschvaluje
 záměr pronajmout část pozemku p. č. 4177/3 o výměře cca 128 m2 z celkové výměry 821 m2 a část

pozemku p. č. 2272/152 o výměře cca 51 m2 z celkové výměry 321 m2 (části pozemků jsou vyznačeny v
situačním snímku, který tvoří přílohu předloženého materiálu), oba v katastrálním území Příbram.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o prodej části pozemku p. č. 2462 v katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0900/2021 42
1) neschvaluje
 záměr prodat část pozemku p. č. 2462 o výměře cca 32 m2 z celkové výměry 1777 m2 (část pozemku

vyznačena v situačním snímku, který tvoří přílohu předloženého materiálu) v katastrálním území Příbram.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Dvě žádosti o prodej části pozemku p. č. 715/137 v katastrálním území
Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0901/2021 43
1) doporučuje
  ZM schválit prodej části pozemku p. č. 715/137 o výměře cca 1847 m2 z celkové výměry 2311 m2

(část pozemku vyznačena v situačním snímku, který tvoří přílohu předloženého materiálu), v katastrálním
území Březové Hory - obálkovou metodou, nejvyšší nabídce, minimální výše podání 1900 Kč/m2 s tím,
že kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 4.235 Kč a s podmínkou
bezúplatného zřízení věcného břemene již uložené sítě veřejného osvětlení ve prospěch města Příbram,
a to pouze v případě prokázání existence této sítě v předmětu prodeje.

 
2) ukládá
 Odboru vnitřních věcí zařadit tento název materiálu do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram

dne 11.10.2021.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o prodej části pozemku p. č. 158 v katastrálním území Kozičín

Usnesení číslo: R.usn.č.0902/2021 44
1) schvaluje
 úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 158  o výměře cca 40 m2 z celkové výměry

1662 m2  (část  pozemku  vyznačena  v  situačním   snímku,  který  tvoří  přílohu  předloženého
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  materiálu) v  katastrálním  území  Kozičín,  za  cenu 31 Kč/m2/rok,  paní  XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
bytem XXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX, a to zpětně za tři roky.

 
2) doporučuje
 ZM schválit prodej části pozemku p. č. 158  o výměře cca 40 m2 z celkové výměry 1662 m2 (část pozemku

vyznačena v situačním snímku, který tvoří přílohu předloženého materiálu) v katastrálním území Kozičín,
za cenu 1140 Kč/m2, paní XXXXXXX XXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXXX

 
3) ukládá
 Odboru vnitřních věcí zařadit tento název materiálu do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram

dne 11.10.2021.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky –
pozemek p. č. 658 v k. ú. Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0903/2021 45
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p.

č. 658 v k. ú. Březové Hory, ve prospěch pozemku p. č. 200/1 v k. ú. Březové Hory, přičemž v době
uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto smluvních
dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem pozemku,
v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje.

Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 658 – komunikace III. tř., ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodního řadu,
vodovodní přípojky a vodoměrné šachtice – pozemek p. č. 665/1 v k. ú.
Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0904/2021 46
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vodovodního řadu a vodovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví

města Příbram p. č. 665/1 v k. ú. Březové Hory, a dále zřízení věcného břemene umístění předávací
vodoměrné šachtice na pozemku ve vlastnictví města Příbram p. č. 665/1 v k. ú. Březové Hory ve prospěch
pozemku p. č. 427 v k. ú. Březové Hory, přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících
se zřízení věcného břemene bude v těchto smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného
břemene ten, který bude v té době vlastníkem pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje.
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Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 665/1 – účelová komunikace, ostatní pozemek
– uložení v účelové komunikaci za cenu 50 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm
– umístění předávací vodoměrné šachty (8,341 m2)  za cenu 3 600 Kč/ks

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky –
pozemek p. č. 2660 v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0905/2021 47
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram

p. č. 2660 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemků p. č. 2698 a p. č. 2693, oba v k. ú. Příbram, přičemž
v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto
smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem
pozemků, v jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje.

Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 2660  – komunikace IV. třídy (chodník), komunikace III. třídy, ostatní pozemek
– uložení do chodníku za cenu 50 Kč/bm, uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm, uložení v
ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost OA a VOŠ, Příbram I, Na Příkopech 104, o vydání souhlasu s
podnájmem prostor školy

Usnesení číslo: R.usn.č.0906/2021 48
1) souhlasí
 s poskytnutím podnájmu prostor školy – místnosti označené A007 v přízemí budovy, Obchodní akademií

a Vyšší odbornou školou, Příbram I, se sídlem Na Příkopech 104, Příbram, 261 01, IČO 61100412, paní
Janě Klimešové, se sídlem 262 31 Lešetice 77, IČO 74395947, za účelem provozování školního bufetu,
a to na dobu určitou do 30.06.2022.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
I. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor č. A 804/
OSM/2018 ze dne 04.07.2018 II. Návrh na ukončení smlouvy o nájmu
nebytových prostor dohodou, návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostor v
Příbrami VIII, ul. Školní 146
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Usnesení číslo: R.usn.č.0907/2021 49
1) schvaluje
 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor č. A 804/OSM/2018 ze dne 04.07.2018, s nájemcem

společností GYNASE s.r.o., se sídlem Školní 146, Příbram VIII, 261 01 Příbram, IČO 06619258, jímž
dojde od 01.10.2021 k rozšíření výměry pronajatých prostor ze současných 68,15 m2 na 119,50 m2, a
to podle popisu prostor uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu a ke zvýšení aktuálně
smluvně stanovené výše nájemného 541,80 Kč/m2/rok na 1.512,00 Kč/m2/rok.

 
2) schvaluje
 uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. j. 36/2002/363/OSB/K ze dne

06.12.2002, ve znění pozdějších dodatků, mezi městem Příbram a společností GYMAT s.r.o., se sídlem
č. p. 116, 262 14 Hříměždice, IČO 24226564, a to ke dni 30.09.2021.

 
3) schvaluje
 uzavření smlouvy o nájmu prostor o celkové výměře 97,10 m2 v budově č. p. 146, ul. Školní, 261 01

Příbram VIII, která je součástí pozemku p. č. 4239/22, k. ú. Příbram, a to podle popisu prostor uvedeného
v důvodové zprávě předloženého materiálu, mezi městem Příbram a společností GYMAT s.r.o., se sídlem
č. p. 116, 262 14 Hříměždice,  IČO 24226564, na dobu neurčitou od 01.10.2021, za účelem provozování
gynekologické ordinace, za nájemné ve výši 1.512,00 Kč/m2/rok.

 
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Návrh na uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k
distribuční soustavě - Příbram VII/400, Kulturní dům

Usnesení číslo: R.usn.č.0908/2021 50
1) schvaluje
 uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě číslo:

21_VN_1010000653, jejíž text je přílohou předloženého materiálu, a to mezi městem Příbram a
společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, pro odběrné místo Legionářů 400, Příbram VII, Kulturní dům.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o vyjádření k investiční akci na parkovišti pod Svatou Horou

Usnesení číslo: R.usn.č.0909/2021 51
1) schvaluje
 záměr uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o pronájmu pozemků č. A 1142/OSM/2018

ze dne 05.12.2018, ve znění pozdějších dodatků č. 1 až č. 3, mezi pronajímatelem
městem Příbram a nájemci XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XX, spočívajícího v záměru založení práva
nájemců provést za podmínky spolufinancování ze strany pronajímatele investiční
akci na částech pozemků p.č. 1940 a p.č. 1941/1, oba v k.ú. Příbram. Rozsah
investiční akce zahrnuje stavbu chodníku před provozovnou na pozemku p.č.
1941/1, a to na náklady žadatelů, stavbu úpravy vjezdu na parkoviště na pozemku
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p.č. 1941/1 za předpokladu spolufinancování pronajímatelem ve výši 50 % skutečně
účelně vynaložených nákladů a vybudování chodníku podél parkoviště pod Svatou
Horou na pozemku p.č. 1940, k.ú. Příbram, na náklady pronajímatele, to vše dle
situačního náčrtu, který je přílohou předloženého materiálu.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Informace o prodeji části pozemku p.č. 4241/29 v k.ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0910/2021 52
1) souhlasí
 se záměrem vlastníka, ČR, právo hospodařit s majetkem státu svědčí subjektu,

DIAMO s.p., IČO: 00002739, prodat část pozemku 4241/29 v k.ú. Příbram, dle
situačního náčrtu v příloze předloženého materiálu, společnosti LIDL Česká republika
v.o.s., Nárožní 359/11, Praha 5, IČO: 26178541.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Návrh na výkup pozemků p.č. 2333/131 a p.č. 3183/16, oba v k.ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0911/2021 53
1) doporučuje
 ZM schválit revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 695/2017/ZM ze

dne 27.3.2017
 
2) doporučuje
 ZM schválit výkup spoluvlastnických podílů, vždy o velikosti 1/3, pozemků p.č.

2333/131 a p.č. 3183/16, oba v k.ú. Příbram, od XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXX, do majetku města Příbram, a to za celkovou
kupní cenu 268.000,00Kč.

 
3) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram

dne 11.10.2021.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Návrh na výkup pozemků p.č. 504/1, p.č. 2333/79, p.č. 2333/120, p.č.
2333/138, p.č. 2333/139, p.č. 2333/144, p.č. 2333/145 a p.č. 3183/7, vše v
k.ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0912/2021 54
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1) doporučuje
 ZM schválit výkup spoluvlastnických podílů, vždy o velikosti ½, pozemků p.č. 504/1,

p.č. 2333/79, p.č. 2333/120, p.č. 2333/138, p.č. 2333/139, p.č. 2333/144, p.č.
2333/145 a p.č. 3183/7, vše v k. ú. Příbram, od XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX, do majetku
města, za celkovou kupní cenu 741.200,00 Kč.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
1) Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu pozemku ze dne
1.10.2002 2) Návrh na výkup pozemku p.č. 3812/328 v k.ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0913/2021 55
1) schvaluje
 uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu pozemku ze dne 1.10.2002 ve

znění jejího dodatku č. 1, ze dne 22.5.2006 a dodatku č. 2, označeného č. A
739/OSM/2016, ze dne 25.9.2017, s pronajímatelkami, XXXX XXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX X X XXXXXXXX X XXXX XXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXXXXX, kdy
předmětem dodatku bude změna výše nájemného od 1.11.2020 na částku 33 Kč/

m2/rok.
 
2) nedoporučuje
 ZM schválit výkup pozemku p.č. 3812/328 v k.ú. Příbram od vlastnic paní XXXXXX

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX X X XXXXXXXX X XXXX
XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXX X X XXXXXXXXX
oběma svědčí spoluvlastnický podíl o velikosti ½, za celkovou cenu 660.000,00 Kč.

 
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o souhlas města s poskytnutím finančních prostředků z vlastního
rozpočtu na spolufinancování plánovaného investičního záměru spolku SK
SPARTAK Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0914/2021 56
1) bere na vědomí
 

žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.500.000 Kč spolku SK SPARTAK Příbram, se sídlem
Žižkova ulice 694, Příbram II, 261 01 Příbram, IČO: 61904899, na spolufinancování investiční akce
„Sportovní areál – rekonstrukce hlavního hřiště s přírodním trávníkem“ na části pozemku ve vlastnictví
města p.č. 1140/1, v k.ú. Příbram (dle situačního náčrtu v příloze předloženého materiálu).  

 
2) ukládá
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 OVV zařadit tento materiál do programu jednání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne
11.10.2021.

 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o schválení nákupu nového mikrobusu

Usnesení číslo: R.usn.č.0915/2021 57
1) schvaluje
 nákup nového mikrobusu
 

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

 
Modernizace lůžk.evak.výtahu vč. UPS, PB VIII/100 – uzavření smlouvy

Usnesení číslo: R.usn.č.0916/2021 58
1) schvaluje
 uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Modernizace lůžk.evak.výtahu vč. UPS,

PB VIII/100“ s vybraným dodavatelem Výtahy Příbram s.r.o. se sídlem Gen. R. Tesaříka 135, 261
01, Příbram I, IČO: 24800503 za nabídkovou cenu 1 867 714 Kč bez DPH

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

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Dodatek č. 1 ke smlouvě - investiční akce „Výměna svítidel veřejného
osvětlení ve městě Příbram I. etapa“

Usnesení číslo: R.usn.č.0917/2021 59
1) schvaluje
 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 874/OIRM/2021 na investiční akci „Výměna svítidel veřejného

osvětlení ve městě Příbram I. etapa“ se společností ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103,
Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 27804721, kterým dojde k nápravě administrativního pochybení v čl.
4.2.3. a 4.2.4., kde nebyla upravena doba plnění, která by odpovídala datumu podpisu smlouvy.

 
2) ukládá
 OPVZ administrovat uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 874/OIRM/2021 podle bodu I. tohoto

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
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Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
„Oprava chodníku u podchodu v Mariánské ulici“ – zrušení veřejné zakázky

Usnesení číslo: R.usn.č.0918/2021 60
1) rozhodla
 o zrušení veřejné zakázky „Oprava chodníku u podchodu v Mariánské ulici"  z důvodu uvedeného  v §

127 odst. 1 zákona č. 134/2016   Sb., v platném znění,
 
2) ukládá
  

OPVZ učinit nezbytné úkony pro zrušení zadávacího řízení,
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
DNS na výstavbu, opravy a údržbu pozemních komunikací města Příbram–
zařazení dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0919/2021 61
1) rozhodla
 o zařazení společnosti Ekoprumstav a.s., se sídlem Aloise Jiráska 264, 261 01 Příbram, IČO:

26431688 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 pozemních komunikací
města Příbram“ dle bodu I. tohoto usnesení.

 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 

........................................
Mgr. Zorka Brožíková v.r.

Ověřuje
Ing. Jindřich Vařeka v.r.

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

starosta
 
 
 

........................................
Pavlína Hofmanová v.r.

Zapsal
 
 
 

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

Zapsal
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