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MěÚ Příbram

 
Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2022

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0001/2022 Schválení programu včetně návrhu změn a
doplňků

R.usn.č.0002/2022 Schválení Žádosti o dotaci MgA. Petr Bednář
R.usn.č.0003/2022 Rozhodnutí o pořízení Změny č. 2 Územního plánu

Příbram
Ing. Vladimír Vrba

R.usn.č.0004/2022 Sdílená kola Mgr. Ondřej Klečka
R.usn.č.0005/2022 Prodej osobního automobilu ŠKODA Fabia, RZ:

4S6 7043
Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0006/2022 Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od
01.10.2021 do 31.12.2021 včetně plnění usnesení
ZM za minulé období

Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0007/2022 Platy ředitelů příspěvkových organizací města a
vedoucích organizačních složek města

Mgr. Jan Konvalinka

R.usn.č.0008/2022 Podnět občana k odvolání úředníka z vedoucí
funkce

Ing. Jaroslava
Poláková

R.usn.č.0009/2022 Poskytnutí dotací na úseku požární ochrany pro r.
2022 spolkům – sborům dobrovolných hasičů

Ing. Marika Vašková

R.usn.č.0010/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2021 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0011/2022 Rozpočtová opatření města na rok 2021 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0012/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2021 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0013/2022 Změny rozpisu rozpočtu na rok 2021 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0014/2022 Návrh na přidělení bytu v Komunitním domě
seniorů Příbram

PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0015/2022 Přidělení sociálního bytu PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.0016/2022 Návrh na přiznání osobního příplatku pro ředitelku

Alternativní mateřské školy
Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0017/2022 Žádost Waldorfské školy Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ
o souhlas zřizovatele se zařazením projektového
záměru do Strategického rámce MAP II

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0018/2022 Žádost Základní školy pod Svatou Horou, Příbram
o souhlas zřizovatele se zařazením projektového
záměru do Strategického rámce MAP II

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0019/2022 Žádost Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků
279, p.o. o souhlas zřizovatele se zařazením
projektového záměru do Strategického rámce MAP
II

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0020/2022 Žádost Základní školy, Příbram Březové Hory,
Prokopská 337 o souhlas zřizovatele se zařazením
projektového záměru do Strategického rámce MAP
II

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0021/2022 Žádost Základní školy, Příbram VIII, Školní 75 o
souhlas zřizovatele se zařazením projektového
záměru do Strategického rámce MAP II

Ing. Lea Enenkelová
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R.usn.č.0022/2022 Žádost Mateřské školy, Příbram VIII, Školní 131
o souhlas zřizovatele se zařazením projektového
záměru do Strategického rámce MAP II

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0023/2022 Žádost Mateřské školy, Příbram III, Jungmannova
91 o souhlas zřizovatele se zařazením
projektového záměru do Strategického rámce MAP
II

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0024/2022 Výsledky činnosti České školní inspekce v Základní
škole, Příbram VII, 28.října

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0025/2022 Výsledky činnosti České školní inspekce v Základní
škole, Příbram VII, 28.října

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0026/2022 Platové náležitosti ředitelů škol – změna tarifů Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0027/2022 1) Návrh výpovědi smlouvy o umístění a

provozování kontejnerů 2) Návrh na uzavření
dodatku č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění
sběru obnošeného šatstva

Ing. Petr Walenka

R.usn.č.0028/2022 Projektová dokumentace pro instalaci klimatizací
do budov MěÚ

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0029/2022 Záměr zakázky – „Realizace úpravy parku okolo
Čekalíkovského rybníka“

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0030/2022 Záměr zakázky – „Rekonstrukce ul. Prokopská,
Příbram VI-Březové Hory“

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0031/2022 Most Plynárenská – výběr dodavatele Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0032/2022 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „Výroba a tisk
městského zpravodaje Kahan“

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0033/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
umístění rozvaděče – pozemek p. č. 479/81 v k. ú.
Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0034/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN – pozemky p. č.
2642/1, p. č. 2644, p. č. 2604/2 a p. č. 2604/5,
vše v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0035/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN – pozemek p. č.
1886 v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0036/2022 Změna údaje v parcelním čísle v usnesení rady
města č. 1131/2021 ze dne 29.11.2021

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0037/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení vodovodní přípojky – pozemek p. č. 75 v k.
ú. Kozičín

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0038/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení vodovodní přípojky a přípojky splaškové
kanalizace – pozemek p. č. 85/87 v k. ú. Zdaboř

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0039/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení přípojky SEK – pozemek p. č. 219/59 v k.
ú. Zdaboř

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0040/2022 Žádost o prodej části pozemku p. č. 4505/1 o
výměře cca 40 m2 z celkové výměry 766 m2 v
katastrálním území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0041/2022 Žádost o prodej, případně pronájem části pozemku
p. č. 2788 v katastrálním území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková
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R.usn.č.0042/2022 Žádost Společenství vlastníků pro dům Dlouhá
101, Příbram III, o udělení souhlasu se zavěšením
ocelových balkonů a úpravou zadního vchodu

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0043/2022 Žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce části
pozemku p. č. 2817/1 o výměře cca 21 m2 z
celkové výměry 7764 m2 v katastrálním území
Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0044/2022 Žádost o prodej pozemků p. č. 4562 a p. č.
4560/2, oba v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0045/2022 Žádost o prodej pozemků p. č. 85/196 a p. č.
85/11, oba v katastrálním území Zdaboř

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0046/2022 Žádost o prodej části pozemku p. č. 515/7 o
výměře cca 23 m2 v katastrálním území Březové
Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0047/2022 Žádost o zřízení věcného břemene uložení
vodovodní a kanalizační přípojky – pozemek p. č.
36/1 v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0048/2022 1) Žádost o prodej částí pozemků p. č. 4482/2,
p. č. 4481/3, p. č. 4481/1, vše v k. ú. Příbram
2)Návrh na výkup pozemků p. č. 4479/4, p.
č. 4480/2, p. č. 4481/2, vše v k. ú. Příbram a
pozemku p. č. 290/4 v k. ú. Zdaboř

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0049/2022 Žádost o souhlas vlastníka pozemku s vynětím
části pozemku p. č. 334/3 o výměře cca 732
m2 z celkové výměry 2854 m2 v k. ú. Žežice ze
zemědělského půdního fondu

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0050/2022 Návrh na výkup pozemku p. č. 2580/34 v k. ú.
Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0051/2022 Ukončení smlouvy o výpůjčce A 834/OSM/2020 ze
dne 17.03.2021

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0052/2022 Finanční limit – „Aquapark v Příbrami“ Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0053/2022 Návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách
dodávky elektrické energie ze sítě nízkého napětí
– chata Granit

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0054/2022 Změny rozpisu rozpočtu na rok 2021 Ing. Venuše
Štochlová

 
Projednané informace na programu jednání dne: 10.01.2022

 
 Název Předkladatel

Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM,
určení ověřovatelů
Informace členů RM
Interpelace
Různé

 
 
 

Materiály zamítnuty na programu jednání dne: 10.01.2022
 

Číslo Název Předkladatel
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Výsledky činnosti České školní inspekce v Základní
škole, Příbram VII, 28.října

Ing. Lea Enenkelová
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Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků

Usnesení číslo: R.usn.č.0001/2022 4
1) schvaluje
 upravený program dnešního jednání RM.
 

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

 
Schválení Žádosti o dotaci

Usnesení číslo: R.usn.č.0002/2022 5
1) schvaluje
 podání Žádosti o dotaci na akci "Divadlo patří dětem 2022" na Středočeský kraj
 

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

 
Rozhodnutí o pořízení Změny č. 2 Územního plánu Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0003/2022 6
1) doporučuje
 ZM

1) s c h v á l i t

v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a), § 44, § 55a a násl. zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
pořízení Změny č. 2 Územního plánu Příbram, jejímž obsahem bude prověření
návrhů a podnětů ke změně č. 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23 dle přílohy č. 1A sloupce L/ tohoto usnesení. Obsahem změny nebude v
souladu se stanoviskem krajského úřadu posouzení vlivů na udržitelný rozvoj
území dle ust. § 19 odst. 2 stavebního zákona.

2) z a m í t n o u t

veškeré uplatněné návrhy na změnu Územního plánu Příbram dle přílohy č. 1A
tohoto usnesení, kromě návrhů uvedených pod bodem 1) tohoto usnesení.

3) s t a n o v i t,

že Změna č. 2 Územního plánu Příbram bude pořízena tzv. zkráceným postupem
dle ust. § 55a a násl. stavebního zákona.

4) p o d m í n i t

v souladu s ust. § 55a odst. 6 stavebního zákona pořízení Změny č. 2 Územního
plánu Příbram finanční spoluúčastí jednotlivých jejích navrhovatelů.

5) v z í t  n a  v ě d o m í

 
Rada města, 1. jednání, dne 10.01.2022 Strana 6/25



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

V souladu s ust. § 46 odst. 2 a § 55a odst. 4 stavebního zákona informaci o
odmítnutých návrzích na změnu Územního plánu Příbram dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu.

 

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

 
Sdílená kola

Usnesení číslo: R.usn.č.0004/2022 7
1) schvaluje
 Realizaci projektu Sdílená kola
 
2) ukládá
 OSH ve spolupráci s OPVZ zajistit výběr dodavatele investičního záměru Sdílená

kola
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: Zdržel se Ing. Vařeka)
 

 
Prodej osobního automobilu ŠKODA Fabia, RZ: 4S6 7043

Usnesení číslo: R.usn.č.0005/2022 8
1) schvaluje
 prodej osobního automobilu ŠKODA Fabia, RZ: 4S6 7043 XXXX XXXX XXXXXX

XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXX X, za cenu 16.000,00 Kč, platba bude
provedena bezhotovostním převodem ihned po úspěšném získání nabídky.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: Zdržela se Mgr.
Vesecká)

 

 
Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2021 do 31.12.2021
včetně plnění usnesení ZM za minulé období

Usnesení číslo: R.usn.č.0006/2022 9
1) bere na vědomí
 předloženou Zprávu o kontrole plnění usnesení ZM Příbram za minulé období s tím,

že za období od 01.10.2021 do 31.12.2021 nebyla uložena žádná ukládací usnesení.
 

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

 
Platy ředitelů příspěvkových organizací města a vedoucích organizačních
složek města

Usnesení číslo: R.usn.č.0007/2022 10
1) revokuje
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 usnesení číslo R.usn.č.1200/2021 bod 2) odst. 1., a to část: „a to s ohledem
na zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě a“ a dále část „a ve výši uvedené v příloze č. 2, bod 3 tohoto
materiálu“,

 
2) revokuje
 usnesení číslo R.usn.č.1200/2021 bod) odst. 2., a to část: „a to s ohledem na zvýšení

platových tarifů dle nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a“,

 
3) bere na vědomí
 parametrickou změnu valorizace platových tarifů zaměstnanců ve veřejných

službách a správě v souladu s nařízením vlády č. 531/2021 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě s účinností od 01.01.2022 pro:
 

1. ředitele/ředitelky příspěvkových organizací města, tj. Divadla A. Dvořáka
Příbram – MgA. Petra Bednáře, Technických služeb města Příbrami – Ing.
Pavla Máchu, Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram – Mgr.
Tomáše Cipru, DiS., Galerie Františka Drtikola Příbram – BcA. Jana Freiberga,
Sportovních zařízení města Příbram – Mgr. Jana Slabu a pro paní Zdeňku
Šmídovou, pověřenou řízením příspěvkové organizace Knihovna Jana Drdy,

2. vedoucí organizačních složek města, tj. Městská realitní kancelář – Ing. Pavlu
Sýkorovou a Městské kulturní centrum Příbram – Bc. Vlastimila Ševra.

 

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

 
Podnět občana k odvolání úředníka z vedoucí funkce

Usnesení číslo: R.usn.č.0008/2022 11
1) bere na vědomí
 podání XX XXXX XXXX, ze dne 14.12.2021, ve věci odvolání XXXX XXXX XXXXXXXXX z vedoucí funkce

u Městského úřadu Příbram.
 

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

 
Poskytnutí dotací na úseku požární ochrany pro r. 2022 spolkům – sborům
dobrovolných hasičů

Usnesení číslo: R.usn.č.0009/2022 12
1) doporučuje
 ZM schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací pro

rok 2022 tematické zadání pro oblast: „dobrovolní hasiči“ formou účelové dotace dle předloženého
návrhu v celkové výši 200.000,00 Kč za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram
a organizacím jím zřízeným či založeným ke dni podpisu smlouvy a uzavření veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotací za splnění podmínek daných Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí č. 1/2020 schválených ZM dne 22.06.2020 Usn.č. 394/2020/ZM a tímto dotačním programem.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Změny rozpisu rozpočtu 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0010/2022 13
1) schvaluje
 RZ0333 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci kapitálových výdajů kapitoly 723  - OŽP v

souladu s usnesením RM č. usn. 51/2021 bodu II. ze dne 25.1.2021.  
 
2) schvaluje
 RZ0339 -  úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci běžných výdajů kapitoly 792  - FOVM v

souladu s usnesením RM č. usn. 51/2021 bodu II. ze dne 25.1.2021.  
 
3) schvaluje
 RZ0343 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci kapitálových výdajů kapitoly  786 - OIRM

  v souladu s usnesením RM č. usn. 51/2021 bodu II. ze dne 25.1.2021.  
 
4) schvaluje
 RZ0344 - úpravu rozpisu rozpočtu na rok 2021 v rámci kapitálových výdajů tj.snížení kapitoly 792 –

FOVM o částku 1.022.818,00 Kč a navýšení kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši  v souladu s usnesením
RM č. usn. 51/2021 bodu II. ze dne 25.1.2021 z důvodu rekonstrukce komunikace a chodníku v ulici
Obecnická, Příbram I.

 

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

 

 
Rozpočtová opatření města na rok 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0011/2022 14
1) schvaluje
 RZ0334 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2021 v souladu s

usnesením ZM č. 491/2020/ZM ze dne 7.12.2020, v rámci výdajů kapitoly 778 -
DAD, tj. snížení běžných výdajů (neinvestiční příspěvek) o částku 3.500.000,00 a
navýšení kapitálových výdajů (neinvestiční příspěvek) ve stejné výši.

 
2) schvaluje
 RZ0337 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2021 v souladu s

usnesením ZM č. 491/2020/ZM ze dne 7.12.2020 v rámci výdajů kapitoly 781 -
SZM, tj. snížení běžných výdajů (neinvestiční příspěvek) o částku 1.500.000,00 Kč
a navýšení kapitálových výdajů (investiční příspěvek) ve stejné výši.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Nepřítomen - Ing.
Vařeka)
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Změny rozpisu rozpočtu 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0012/2022 15
1) schvaluje
 RZ0345 -  úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 dle usnesení RM ze dne 25.1.2021, R. usn. č.

51/2021, bodu II. v rámci běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ.
 

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

 

 
Změny rozpisu rozpočtu na rok 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0013/2022 16
1) schvaluje
 RZ0304 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v souladu s usn. RM č. 51/2021

bodu II. ze dne 25.1.2021 v rámci příjmu kapitoly 741 - OE (transfery neinvestiční)
a v rámci běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ  z důvodu přijetí neinvestiční účelové
dotace na projekt "Inkluzivní vzdělávání v Příbrami - 2. etapa ve výši 3.550.244,87
Kč.

 
2) schvaluje
 RZ0305 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v souladu s usn. RM č. 51/2021

bodu II. ze dne 25.1.2021 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE (investiční transfery) a
v rámci kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM z důvodu přijetí investiční účelové
dotace z SFŽP na realizaci soustav domácích ČOV v místních částech Bytíz a Zavržice
ve výši 1.340.000,00 Kč.

 
3) schvaluje
 RZ0341 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v souladu s usn. RM č. 51/2021

bodu II. ze dne 25.1.2021 v rámci běžných výdajů, tj. snížení kapitoly 778 - DAD
o částku 1.100.000,00 Kč a navýšení kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodu
vrácení nespotřebované části neinv. příspěvku do rozpočtu zřizovatele.

 

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

 

 
Návrh na přidělení bytu v Komunitním domě seniorů Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0014/2022 17
1) schvaluje
 přidělení bytu č. 20 v Komunitním domě seniorů Příbram, Sadová 538, Příbram VII,

pro paní XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX
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: )
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Přidělení sociálního bytu

Usnesení číslo: R.usn.č.0015/2022 18
1) schvaluje
 přidělení sociálního bytu č. 3, Příbram IV, Čs.armády 5, pro paní XXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXX 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: )
 

 
Návrh na přiznání osobního příplatku pro ředitelku Alternativní mateřské
školy

Usnesení číslo: R.usn.č.0016/2022 19
1) schvaluje
 přiznání osobního příplatku pro ředitelku Alternativní mateřské školy ve výši stanovené v příloze tohoto

materiálu s účinností od 01.02.2022.
 

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

 
Žádost Waldorfské školy Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ o souhlas zřizovatele se
zařazením projektového záměru do Strategického rámce MAP II

Usnesení číslo: R.usn.č.0017/2022 20
1) souhlasí
 se zařazením projektového záměru Waldorfské školy Příbram – mateřské školy, základní školy

a střední školy, a to „Odborná učebna informatiky, robotiky a jazyků – pracoviště Hornická“,
 „Odborná učebna přírodních věd - pracoviště  Hornická a „Odborné učebny – obor umělecký
truhlář,  řezbář -  pracoviště Dlouhá do Strategického rámce MAP II ORP Příbram, reg. č.
CZ.023.68/0.0/0.0/17_047/0011094

 

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

 
Žádost Základní školy pod Svatou Horou, Příbram o souhlas zřizovatele se
zařazením projektového záměru do Strategického rámce MAP II

Usnesení číslo: R.usn.č.0018/2022 21
1) souhlasí
 se zařazením projektového záměru Základní školy pod Svatou Horou, Příbram

„Modernizace multimediální učebny“ do Strategického rámce MAP II ORP Příbram., reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011094.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Žádost Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o. o souhlas
zřizovatele se zařazením projektového záměru do Strategického rámce MAP
II

Usnesení číslo: R.usn.č.0019/2022 22
1) souhlasí
 se zařazením projektového záměru Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279,

příspěvkové organizace, a to „Vybudování přírodovědné učebny“ a „Vybudování multifunkční
jazykové a IT učebny“ do Strategického rámce MAP II ORP Příbram. reg. č.
CZ.023.68/0.0/0.0/17_047/0011094.

 

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

 
Žádost Základní školy, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 o souhlas
zřizovatele se zařazením projektového záměru do Strategického rámce MAP
II

Usnesení číslo: R.usn.č.0020/2022 23
1) souhlasí
 se zařazením projektového záměru Základní školy, Příbram – Březové Hory, Prokopská 337,

a to „Vybudování badatelské učebny“, „Vybudování učebny jazyků I“, „Vybudování učebny jazyků
II“, „Modernizace spotřebičů a vybavení ve školní cvičné kuchyňce“, „Modernizace kmenových
tříd“, „Vybavení odborné učebny (čtenářská dílna)“, „Vybudování venkovního workoutového a
parkurového hřiště“, „Obnova šatních skříněk na 2. stupni“, „Nová elektroinstalace na 1. stupni“,
„Doplnění herních prvků na školním hřišti“ a „Rekonstrukce sociálních zařízení na 1. stupni“

do Strategického rámce MAP II ORP Příbram, reg. č. CZ.023.68/0.0/0.0/17_047/0011094.
 

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

 
Žádost Základní školy, Příbram VIII, Školní 75 o souhlas zřizovatele se
zařazením projektového záměru do Strategického rámce MAP II

Usnesení číslo: R.usn.č.0021/2022 24
1) souhlasí
 se zařazením projektového záměru Základní školy, Příbram VIII, Školní 75, a to „Vybudování

multimediální učebny pro 1. stupeň“, „Modernizace učebny přírodopisu“ a „Modernizace
učebny chemie a fyziky“ do Strategického rámce MAP II ORP Příbram, reg. č.
CZ.023.68/0.0/0.0/17_047/0011094.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Žádost Mateřské školy, Příbram VIII, Školní 131 o souhlas zřizovatele se
zařazením projektového záměru do Strategického rámce MAP II

Usnesení číslo: R.usn.č.0022/2022 25
1) souhlasí
 se zařazením projektového záměru Mateřské školy, Příbram VIII, Školní 131, a to „Přístavba

s bezbariérovým přístupem a vybudování odborné učebny pro děti se speciálními vzdělávacími
potřebami“ do Strategického rámce MAP II ORP Příbram, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011094

 
 

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

 
Žádost Mateřské školy, Příbram III, Jungmannova 91 o souhlas zřizovatele se
zařazením projektového záměru do Strategického rámce MAP II

Usnesení číslo: R.usn.č.0023/2022 26
1) souhlasí
 se zařazením projektového záměru Mateřské školy, Příbram III, Jungmannova 91, a to „Úspora

energie“, „Moderní svět kolem nás“, „Zahrada přírodního stylu“ do Strategického rámce MAP II ORP
Příbram, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011094

 

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

 
Výsledky činnosti České školní inspekce v Základní škole, Příbram VII,
28.října

Usnesení číslo: R.usn.č.0024/2022 27
1) bere na vědomí
 výsledky inspekční a kontrolní činnosti provedené Českou školní inspekcí ve dnech 16.–21.09. 2021 v

příspěvkové organizaci Základní škola, Příbram VII, 28. října,
 

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

 
Výsledky činnosti České školní inspekce v Základní škole, Příbram VII,
28.října

Usnesení číslo: R.usn.č.0025/2022 28
1) ukládá
 OŠKS projednat s ředitelkou Základní školy, Příbram VII, 28. října výsledky výše uvedené inspekční a

kontrolní činnosti ČŠI. 

                       

  
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Platové náležitosti ředitelů škol – změna tarifů

Usnesení číslo: R.usn.č.0026/2022 30
1) bere na vědomí
 změny platových tarifů a příplatku za vedení pro ředitele škol zřizovaných městem Příbram, které

nabývají účinnosti dnem 01.01.2022.
 
2) schvaluje
 příplatek za vedení ředitelům škol zřizovaných městem Příbram s účinností od 01.01.2022 ve výši

dle přílohy materiálu.
 

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

 

 
1) Návrh výpovědi smlouvy o umístění a provozování kontejnerů 2) Návrh na
uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění sběru obnošeného
šatstva

Usnesení číslo: R.usn.č.0027/2022 31
1) schvaluje
 výpověď Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů se společností TextilEco,

a.s. , IČO 28101766, se sídlem Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5 -
Stodůlky.

 
2) schvaluje
 uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění sběru obnošeného

šatstva se společností KOUTECKÝ, s.r.o., IČO 63147084, se sídlem Družby 1413,
419 01 Duchcov s předmětem dodatku: rozšíření sběrné sítě o 3 kontejnery do ul.
U Václava, ul. Fantova Louka a nám. Dr. Josefa Theurera. 

 
3) ukládá
 OŽP učinit právní kroky k výpovědi smlouvy dle bodu 1 a dále k uzavření Dodatku

č. 5 dle bodu 2 tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor životního prostředí
 

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

 

 
Projektová dokumentace pro instalaci klimatizací do budov MěÚ

Usnesení číslo: R.usn.č.0028/2022 32
1) schvaluje
 1) uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.898/OIRM/2021 na vypracování

projektové dokumentace pro instalaci klimatizací do budov MěÚ, s firmou TO
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SYSTÉM s.r.o., se sídlem V Brance 83, 261 01 Příbram I, IČO: 28911822, kterým
dojde k zapracování změn uvedených v důvodové zprávě.

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

č. 898/ORIM/2021 dle bodu 1 tohoto   usnesení.
 
 1. , Odbor investic a rozvoje města
 
 2. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 

 
Záměr zakázky – „Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka“

Usnesení číslo: R.usn.č.0029/2022 33
1) schvaluje
 záměr realizace „Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka“ dle přílohy,
 
2) ukládá
 OPVZ zadávací řízení realizovat.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 
3) schvaluje
 na zakázku „Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka“ hodnotící komisi ve

složení:

členové:                                                                           

XXXX XXXXXX XXXXXXX XXX

XXXX XXXXXX XXXXXXX

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX

XXXX XXXXXXXX XXXXX

XXX XXXXX XXXXXX

náhradníci:

XXXX XXXXX XXXXXXXXX
 

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

 

 
Záměr zakázky – „Rekonstrukce ul. Prokopská, Příbram VI-Březové Hory“
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Usnesení číslo: R.usn.č.0030/2022 34
1) schvaluje
 záměr realizace zakázky ,,Rekonstrukce ul. Prokopská, Příbram VI-Březové Hory“ dle přílohy,
 
2) ukládá
 OPVZ zadávací řízení realizovat,
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 
3) schvaluje
 na zakázku ,,Rekonstrukce ul. Prokopská, Příbram VI-Březové Hory“ hodnotící komisi ve složení:

člen:                                                                          

XXXX XXXXXX XXXXXXX XXX

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXX XXXXXXXX XXXXX

XXXX XXXXXX XXXXXXX

XXX XXXXX XXXXXX

náhradník:

XXXX XXXXX XXXXXXXXX
 

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

 

 
Most Plynárenská – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0031/2022 35
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Most Plynárenská“ (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

STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha, IČO 60838744, za celkovou nabídkovou cenu
5 695 663,41 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Most Plynárenská“ se společností STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova
982/4, 158 00 Praha, IČO 60838744, za celkovou nabídkovou cenu 5 695 663,41 Kč bez DPH.

 
4) ukládá
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 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: Nepřítomen - Ing.
Holý)

 

 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „Výroba a tisk městského zpravodaje
Kahan“

Usnesení číslo: R.usn.č.0032/2022 36
1) schvaluje
 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1036/OKM/2021 na službu „Výroba a tisk

městského zpravodaje Kahan“ se společností SAMAB PRESS GROUP, a.s., se sídlem
Cyrilská 357/14, 602 00 Brno, IČO: 25524291, kterým dojde k navýšení ceny služby o
10% v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.

 
2) ukládá
 OKCR administrovat uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1036/OKM/2021 podle

bodu I. tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor komunikace a cestovního ruchu
 

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

 

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího umístění rozvaděče – pozemek
p. č. 479/81 v k. ú. Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0033/2022 37
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene umístění rozvaděče na pozemku ve vlastnictví města Příbram p. č. 479/81 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 koordinace stavební akce se stavebními
záměry města a respektování požadavků Odboru investic a rozvoje města.

Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 479/81 - umístění rozvaděče za cenu 10 000 Kč/ks
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Nepřítomen - Ing.
Holý)
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MěÚ Příbram

Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN
– pozemky p. č. 2642/1, p. č. 2644, p. č. 2604/2 a p. č. 2604/5, vše v k. ú.
Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0034/2022 38
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN na pozemcích ve vlastnictví města Příbram p.

č. 2642/1, p. č. 2644, p. č. 2604/2 a p. č. 2604/5, vše 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.

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům bude provedeno v souladu s platnou právní úpravou
dle zákona o oceňování majetku a jeho předpokládaná minimální cena činí 19.131 Kč. Cena věcného
břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 

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

 

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN –
pozemek p. č. 1886 v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0035/2022 39
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram

p. č. 1886 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. 1886 – komunikace III. třídy, chodník
- podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

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

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

 

 
Změna údaje v parcelním čísle v usnesení rady města č. 1131/2021 ze dne
29.11.2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0036/2022 40
1) schvaluje
 změnu údaje v bodě 1) usnesení rady města č. 1131/2021 ze dne 29.11.2021, a to údaje identifikace

pozemku, místo pozemku p. č. 301/1, k. ú. Zdaboř, bude uveden pozemek p. č. 301/7, k. ú. Zdaboř. 
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Nepřítomen - Ing.
Holý)
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Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky –
pozemek p. č. 75 v k. ú. Kozičín

Usnesení číslo: R.usn.č.0037/2022 41
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č.

75 v k. ú. Kozičín, ve prospěch pozemků p. č. 71/1 a p. č. 71/2, oba v k. ú. Kozičín, 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. 75 – účelová komunikace, ostatní pozemek
- uložení v komunikaci za cenu 50 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: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Nepřítomen - Ing.
Holý)

 

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky a
přípojky splaškové kanalizace – pozemek p. č. 85/87 v k. ú. Zdaboř

Usnesení číslo: R.usn.č.0038/2022 42
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace přes pozemek ve

vlastnictví města Příbram p. č. 85/87 v k. ú. Zdaboř, ve prospěch pozemku p. č. 79/66 v k. ú. Zdaboř,
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 zvlášť pro každou inženýrskou síť dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 85/87 - komunikace III. třídy, chodník
– uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 50 Kč/bm

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

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

 

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky SEK – pozemek
p. č. 219/59 v k. ú. Zdaboř

Usnesení číslo: R.usn.č.0039/2022 43
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení přípojky SEK (síť elektronických komunikací) přes pozemek ve

vlastnictví města Příbram p. č. 219/59 v k. ú. Zdaboř, ve prospěch pozemku p. č. 219/48 v k. ú. Zdaboř,
přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene budou
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MěÚ Příbram

v těchto smluvních dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcného břemene ti, kteří budou v té době
vlastníky pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje.

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

pozemek p. č. 219/59    - komunikace III. třídy, 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: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Nepřítomen - Ing.
Holý)

 

 
Žádost o prodej části pozemku p. č. 4505/1 o výměře cca 40 m2 z celkové
výměry 766 m2 v katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0040/2022 44
1) neschvaluje
 záměr prodat část pozemku p. č. 4505/1 o výměře cca 40 m2 z celkové výměry 766 m2 (část pozemku

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

 

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

 

 
Žádost o prodej, případně pronájem části pozemku p. č. 2788 v katastrálním
území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0041/2022 45
1) neschvaluje
 záměr prodat část pozemku p. č. 2788 o výměře cca 50 m2  z celkové výměry 247 m2 (část pozemku

je vyznačena v situačním snímku, který je nedílnou součástí předkládaného materiálu) v katastrálním
území Příbram.

 
2) schvaluje
 záměr vypůjčit část pozemku p. č. 2788 o výměře cca 50 m2  z celkové výměry 247 m2 (část pozemku

je vyznačena v situačním snímku, který je nedílnou součástí předkládaného materiálu) v katastrálním
území Příbram.

 

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

 

 
Žádost Společenství vlastníků pro dům Dlouhá 101, Příbram III, o udělení
souhlasu se zavěšením ocelových balkonů a úpravou zadního vchodu
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Usnesení číslo: R.usn.č.0042/2022 46
1) schvaluje
 udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemků p. č. 444/31 a p. č. 444/35, oba v katastrálním

území Příbram, Společenství vlastníků pro dům Dlouhá 101, Příbram III, 261 01, IČO 24783731, se
zavěšením nových ocelových balkonů  o rozměru 3 x 1,46 m na stávající fasádu domu a s úpravou zadního
vchodu - rozšířením nášlapné plochy domu č. p. 101 v Příbrami III (dle předložené fotodokumentace).

 

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

 

 
Žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 2817/1 o výměře
cca 21 m2 z celkové výměry 7764 m2 v katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0043/2022 47
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o výpůjčce  části  pozemku  p. č.  2817/1  o  výměře  cca  21 m2  z celkové výměry

7764 m2 (část pozemku vyznačena v přiloženém situačním snímku, který tvoří přílohu předkládaného
materiálu) v katastrálním území Příbram, mezi městem Příbram jako půjčitelem a společnosti ADRA, o.
p. s., se sídlem Markova 600/6, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 61388122,  jako vypůjčitelem, na dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem celoročního umístění dřevěného stánku a stolku.

 

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

 

 
Žádost o prodej pozemků p. č. 4562 a p. č. 4560/2, oba v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0044/2022 48
1) neschvaluje
 záměr prodat pozemky p. č. 4562 a p. č. 4560/2, oba v katastrálním území Příbram.
 

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

 

 
Žádost o prodej pozemků p. č. 85/196 a p. č. 85/11, oba v katastrálním
území Zdaboř

Usnesení číslo: R.usn.č.0045/2022 49
1) neschvaluje
 záměr prodat pozemky p. č. 85/196 a p. č. 85/11, oba v katastrálním území Zdaboř.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Nepřítomen - Ing.
Holý)
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Žádost o prodej části pozemku p. č. 515/7 o výměře cca 23 m2 v
katastrálním území Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0046/2022 50
1) doporučuje
 ZM schválit prodej části pozemku p. č. 515/7 o výměře cca 23 m2 z celkové výměry 12434 m2 (část

pozemku vyznačena v situačním snímku, který tvoří přílohu předkládaného materiálu) v katastrálním
území Březové Hory, za cenu 3 210 Kč/m2, do SJM paní XXXX XXXXX a pana XXXXX XXXXXXXXXXXX,
bytem XXX XXXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXX XXX.

 

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

 

 
Žádost o zřízení věcného břemene uložení vodovodní a kanalizační přípojky –
pozemek p. č. 36/1 v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0047/2022 51
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č.

36/1 v k. ú. Příbram a uložení vodovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č. 36/1 v k.
ú. Příbram a v budově Příbram I č. p. 108, která je součástí pozemku p. č. 36/1 v k. ú. Příbram, ve prospěch
pozemků p. č. 38/2, p. č. 38/1 a p. č. 39/1, vše 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 s tím, že budoucí oprávněný z věcného břemene musí respektovat existenci
optických kabelů ve vlastnictví města Příbram na pozemku p. č. 36/1 v k. ú. Příbram a za podmínky
splnění právních a technických norem pro vodovodní a kanalizační přípojky.

Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inženýrskou síť dle "Zásad", a to:

pozemek p. č. 36/1 – ostatní pozemek, součástí pozemku je budova
– uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm
- uložení vodovodní přípojky v budově Příbram I č. p. 108 za cenu 10 000 Kč
                               
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 
2) schvaluje
 uzavření Smlouvy o přeúčtování nákladů za dodávku vody a odvádění odpadních vod pro objekt č. p. 109 v

Příbrami I, mezi dodavatelem (poskytovatelem) městem Příbram a odběratelem XXXX XXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XX XX XXXX XXX XX XXXXXXX X, na dobu neurčitou, a to ve smyslu
jejího návrhu, který je přílohou předloženého materiálu.

 

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

 

 
1) Žádost o prodej částí pozemků p. č. 4482/2, p. č. 4481/3, p. č. 4481/1,
vše v k. ú. Příbram 2)Návrh na výkup pozemků p. č. 4479/4, p. č. 4480/2, p.
č. 4481/2, vše v k. ú. Příbram a pozemku p. č. 290/4 v k. ú. Zdaboř
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Usnesení číslo: R.usn.č.0048/2022 52
1) neschvaluje
 záměr prodat část pozemku p. č. 4482/2 o výměře cca 70 m2 z celkové výměry 616 m2, část pozemku p.

č. 4481/3 o výměře cca 45 m2 z celkové výměry 183 m2 a část pozemku p. č. 4481/1 o výměře cca 50
m2 z celkové výměry 1468 m2 (části pozemků jsou vyznačeny v situačním snímku, který tvoří přílohu
předkládaného materiálu), vše v katastrálním území Příbram.

 
2) doporučuje
 ZM schválit

a) záměr výkupu pozemků p. č. 4479/4, p. č. 4480/2, oba v katastrálním území Příbram a pozemku p.
č. 290/4 v katastrálním území Zdaboř,
b) záměr výkupu pozemku p. č. 4481/2 v katastrálním území Příbram.

 

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

 

 
Žádost o souhlas vlastníka pozemku s vynětím části pozemku p. č.
334/3 o výměře cca 732 m2 z celkové výměry 2854 m2 v k. ú. Žežice ze
zemědělského půdního fondu

Usnesení číslo: R.usn.č.0049/2022 53
1) schvaluje
 udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemku p. č. 334/3 v k. ú. Žežice, společnosti TM

Consult, a.s., se sídlem Orlov 79, 261 01 Příbram, IČO 28076192, investorovi stavebního záměru obytné

zóny Žežice, s vynětím části pozemku p. č. 334/3 o výměře cca 732 m2 z celkové výměry 2854 m2 v k.
ú. Žežice, vyznačeném v situačním snímku, který je přílohou předkládaného materiálu, ze zemědělského
půdního fondu, a to na náklady investora.

 

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

 

 
Návrh na výkup pozemku p. č. 2580/34 v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0050/2022 54
1) doporučuje
 ZM schválit výkup pozemku p. č. 2580/34 v k. ú. Příbram, který je ve vlastnictví České republiky,

příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo náměstí 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, IČO 69797111, za kupní cenu ve výši 1 442
000 Kč se zřízením věcného práva, spočívajícího v závazku kupujícího nezcizit převáděný majetek a
nezatížit jej zástavním právem, a to po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí a s tím, že město Příbram akceptuje ujednání, která se týkají smluvních pokut a
úroků z prodlení uvedených v článku III. předloženého návrhu kupní smlouvy.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Nepřítomen - Ing.
Holý)

 

 
Ukončení smlouvy o výpůjčce A 834/OSM/2020 ze dne 17.03.2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0051/2022 55
1) stahuje
 materiál z dnešního jednání RM

 

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

 

 
Finanční limit – „Aquapark v Příbrami“

Usnesení číslo: R.usn.č.0052/2022 56
1) bere na vědomí
 výstupy z předběžných tržních konzultací související s připravovanou veřejnou zakázkou,
 
2) doporučuje
 zastupitelstvu města schválit limitní nabídkovou cenu za realizaci stavebních prací k připravované

veřejné zakázce „Aquapark v Příbrami“ ve výši 350 000 000 Kč bez DPH
 

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

 

 
Návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické
energie ze sítě nízkého napětí – chata Granit

Usnesení číslo: R.usn.č.0053/2022 57
1) schvaluje
 uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí č. 9400517789, jejíž

text je přílohou předloženého materiálu, a to mezi městem Příbram a společností E.ON Energie, a.s., IČO
26078201, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, pro odběrné
místo Churáňov 224, 384 73 Stachy, EAN 859182400100534257.

 

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

 

 
Změny rozpisu rozpočtu na rok 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0054/2022 58
1) schvaluje
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 RZ0350 -  úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v souladu s usn. RM
č. 51/2021 bodu II. ze dne 25.1.2021 v rámci běžných výdajů, tj. navýšení
kapitoly 741 – OE o částku 4.672.515,92 Kč a snížení kapitol 789 – OSH o částku
4.386.637,66 Kč,  788 – ŠŠZ o částku 180.628,27 Kč,  780 – KJD o částku 8.517,99
Kč a 778 – DAD o částku 96.732,00 Kč

 

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

 

 
 
 
 

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

 
 
 

........................................
Ing. Martin Buršík, MBA v.r.

Ověřuje
Ing. Jindřich Vařeka v.r.

Ověřuje
 
 
 

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

starosta
 
 
 

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

Zapsal
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