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a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

MěÚ Příbram

 
Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 07.02.2022

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0114/2022 Schválení programu včetně návrhu změn a
doplňků

R.usn.č.0115/2022 Žádost o přijetí knižních darů II. pololetí 2021
R.usn.č.0116/2022 Žádost o schválení investičního záměru zakoupení

dvou vozidel
Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.0117/2022 Příbramská klubová noc Bc. Vlastimil Ševr
R.usn.č.0118/2022 Dodatek č. 13 Organizačního řádu Městského

úřadu Příbram, Organizační norma č. 1/2015
Ing. Jaroslava
Poláková

R.usn.č.0119/2022 Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za III. a IV.
čtvrtletí 2021 včetně plnění usnesení RM za minulá
období

Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0120/2022 Žádost společnosti Kaufland Česká republika, v. o.
s., o poskytnutí slevy na inzerci

Bc. Zuzana
Kučerová

R.usn.č.0121/2022 Program zlepšování kvality ovzduší - Časový plán
města Příbram

Mgr. Markéta
Herynková

R.usn.č.0122/2022 Servisní smlouva o technické podpoře MISYS Ing. Jan Drozen
R.usn.č.0123/2022 Projednání žádosti obyvatel bytového domu

Riegrova ulice 54 o zařazení do vymezené oblasti
„Dvořákovo nábřeží“ a užití parkovacích karet této
zóny pro obyvatele bytového domu

Mgr. Ondřej Klečka

R.usn.č.0124/2022 Přehled trvale přenechaných volných bytů v DPS
Příbram I, Hradební 69 na základě výjimky ze
Směrnice č. 5/2021/MěÚ

PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0125/2022 Přehledy přidělených bytů a žádostí o byt v Domě
s pečovatelskou službou Příbram v roce 2021

PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0126/2022 Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami
– uzavření smlouvy

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0127/2022 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 145/OIRM/2021 na zpracování generelu
vodohospodářské infrastruktury.

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0128/2022 Na Leštině, Příbram, II. etapa - přeložka
plynovodu

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0129/2022 Na Leštině, Příbram, II. etapa - přeložka CETIN
a.s.

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0130/2022 Návrh termínu pro podání žádosti o nepovinné
předškolní vzdělávání a pro zápis k povinnému
předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023
v MŠ zřizovaných městem Příbram

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0131/2022 Dotace 2022 Výchova a vzdělávání Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0132/2022 Waldorfská škola Příbram - mateřská škola,

základní škola a střední škola - žádost o přerušení
provozu mateřské školy

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0133/2022 Žádosti o povolení výjimky z počtu přijatých dětí
na třídu mateřské školy pro šk.r. 2022/2023

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0134/2022 Mateřská škola Pohádka - výsledky šetření
stížnosti ČŠI

Ing. Lea Enenkelová
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MěÚ Příbram

R.usn.č.0135/2022 Žádost ředitelky Základní školy, Příbram II,
Jiráskovy sady 273 o souhlas zřizovatele s přijetím
finančního daru

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0136/2022 Projednání omezení provozu mateřských škol v
období jarních prázdnin

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0137/2022 Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě
o zabezpečení svozu odpadu podobného
komunálnímu ze dne 03.01.2018

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0138/2022 Nabídka výkupu části pozemku p. č. 4246/19 o
výměře cca 12488 m2 z celkové výměry 29670
m2 v katastrálním území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0139/2022 Žádost o udělení souhlasu města Příbram, jako
vlastníka pozemku p. č. 521/58 v k. ú. Březové
Hory, s vybudováním betonového základu šikmé
schodišťové plošiny

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0140/2022 1. Částečná revokace usnesení Zastupitelstva
města Příbram č. 429/2016/ZM ze dne 21.3.2016
2. Záměr výkupu pozemku p. č. 2905/207 v k. ú.
Příbram - formou přímého prodeje

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0141/2022 Žádost o prodej části pozemku p. č. 515/36 o
výměře cca 300 m2 z celkové výměry 8230 m2 v
katastrálním území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0142/2022 Žádost o prodej části pozemku p. č. 339/18 a části
pozemku p. č. 339/1, oba v k. ú. Žežice

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0143/2022 Zpracování projektové dokumentace – Jiráskovy
sady, výměna sítí a povrchu chodníku – výběr
dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0144/2022 Projektová dokumentace – Obnova kanalizační
stoky, ul. Na Pahorku – výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0145/2022 „Revitalizace náměstí J. A. Alise v Příbrami
na Březových Horách“ – Schválení soutěžních
podmínek

Mgr. Radka
Škubalová

 
Projednané informace na programu jednání dne: 07.02.2022

 
 Název Předkladatel

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

Usnesení číslo: R.usn.č.0114/2022 4
1) schvaluje
 upravený program dnešního jednání RM.
 

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

 
Žádost o přijetí knižních darů II. pololetí 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0115/2022 5
1) schvaluje
 souhlas s přijetím daru knih II. pololetí 2021.
 

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

 
Žádost o schválení investičního záměru zakoupení dvou vozidel

Usnesení číslo: R.usn.č.0116/2022 6
1) schvaluje
 investiční záměr zakoupení dvou užitkových vozidel dle důvodové zprávy.
 

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

 
Příbramská klubová noc

Usnesení číslo: R.usn.č.0117/2022 7
1) schvaluje
 realizaci projektu Příbramská klubová noc, která proběhne ve spolupráci

s pěti příbramskými hudebními kluby včetně Junior klubu dne 20.5.2022.
Každý klub bude podpořen částkou 12.000,00 Kč. Výše vstupného bude 200,00 Kč
předprodej, 250,00 Kč na místě.

 
 

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

 
Dodatek č. 13 Organizačního řádu Městského úřadu Příbram, Organizační
norma č. 1/2015

Usnesení číslo: R.usn.č.0118/2022 8
1) schvaluje
 Dodatek č. 13 Organizačního řádu Městského úřadu Příbram, Organizační norma č.

1/2015, který je přílohou tohoto materiálu.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za III. a IV. čtvrtletí 2021 včetně plnění
usnesení RM za minulá období

Usnesení číslo: R.usn.č.0119/2022 9
1) bere na vědomí
 zprávu o plnění usnesení RM Příbram za III. a IV. čtvrtletí 2021 včetně plnění

usnesení RM za minulá období. 
 

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

 
Žádost společnosti Kaufland Česká republika, v. o. s., o poskytnutí slevy na
inzerci

Usnesení číslo: R.usn.č.0120/2022 10
1) schvaluje
 poskytnutí množstevní slevy na inzerci společnosti Kaufland Česká republika,

v. o. s., ve výši 40 % v období od března 2022 do února 2023.
 
 1. , Odbor komunikace a cestovního ruchu
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: nepřítomen Ing. Holý)
 

 
Program zlepšování kvality ovzduší - Časový plán města Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0121/2022 11
1) schvaluje
 Časový plán opatření na zlepšení kvality ovzduší pro město Příbram.
 

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

 
Servisní smlouva o technické podpoře MISYS

Usnesení číslo: R.usn.č.0122/2022 12
1) schvaluje
 na základě ustanovení Dílu II., čl. 2, odst. 6 směrnice č. 1/2021  - Zásady a postupy při zadávání veřejných

zakázek malého rozsahu, uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytování servisní podpory s firmou
GEPRO spol. s r.o. se sídlem Štefánikova 52, 150 00  Praha 5, IČO 44851529. Celková cena po navýšení
o 20.000,-Kč bez DPH bude činit 161.200,- Kč bez DPH ročně (195.052,- včetně DPH).

 
2) ukládá
 OIT učinit právní kroky související s uzavřením dodatku č. 1.
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 1. , Odbor informačních technologií
 

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

 
Projednání žádosti obyvatel bytového domu Riegrova ulice 54 o zařazení do
vymezené oblasti „Dvořákovo nábřeží“ a užití parkovacích karet této zóny
pro obyvatele bytového domu

Usnesení číslo: R.usn.č.0123/2022 13
1) neschvaluje
 změnu Nařízení 1/2018 o placeném stání silničních motorových vozidel

na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích na území města
Příbram rozšířením vymezené oblasti B „Dvořákovo nábřeží“ o bytový dům
Riegrova čp. 54.

 

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

 
Přehled trvale přenechaných volných bytů v DPS Příbram I, Hradební 69 na
základě výjimky ze Směrnice č. 5/2021/MěÚ

Usnesení číslo: R.usn.č.0124/2022 14
1) bere na vědomí
 přehled trvale přenechaných  volných bytů v DPS Příbram I, Hradební 69, po dobu

rekonstrukce bytů v tomto domě za období uplynulých 3 měsíců.
 

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

 
Přehledy přidělených bytů a žádostí o byt v Domě s pečovatelskou službou
Příbram v roce 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0125/2022 15
1) bere na vědomí
 1) přehled přidělených bytů v Domě s pečovatelskou službou Příbram v roce 2021,

2) přehled podaných a nevyřízených žádostí o byt v Domě s pečovatelskou
službou Příbram za rok 2021.

 

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

 
Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami – uzavření smlouvy

Usnesení číslo: R.usn.č.0126/2022 16
1) schvaluje
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 uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Parkovací dům u autobusového nádraží
v Příbrami“ s vybraným dodavatelem Metrostav a.s. se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha
- Libeň, IČO: 00014915 za nabídkovou cenu 85 789 120,00 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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 145/OIRM/2021 na zpracování
generelu vodohospodářské infrastruktury.

Usnesení číslo: R.usn.č.0127/2022 17
1) schvaluje
 1. provedení prací, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr  původního závazku ze smlouvy o dílo č. 145/

OIRM/2021 a jsou nezbytné pro dokončení akce „Zpracování generelu vodohospodářské infrastruktury“
dle nabídky z 08.12.2021 a které představují vícepráce ve výši  1.741.600,00 Kč bez DPH, a tím vyvolané
prodloužení termínu zjištění stávajícího stavu  o 4 měsíce od účinnosti smlouvy a posunutí termínu
zpracování výhledového stavu o 4 měsíce od účinnosti smlouvy.

2. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 145/OIRM/2021 na zpracování generelu vodohospodářské
infrastruktury se společností VRV a PVK, kterým dojde ke změně ceny díla na základě cenové nabídky
z 08.12.2021 a jímž se mění celková cena díla na částku 10.268.600,00 Kč bez DPH, a dále k posunutí
celkové doby plnění z 24 na 28 měsíců.

 
 
2) ukládá
 OIRM administrovat uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 145/OIRM/2021 podle bodu I. tohoto

usnesení.
 
 1. , Odbor investic a rozvoje města
 

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

 
Na Leštině, Příbram, II. etapa - přeložka plynovodu

Usnesení číslo: R.usn.č.0128/2022 18
1) schvaluje
 a) uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů

s ní souvisejících s GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01
Ústí nad Labem, zast. GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1,
Zábrdovice, 602 00 Brno 

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k
pozemkům 1374/1, 3213/2 a 1373/1 v k.ú. Příbram s GasNet, s.r.o., IČO
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MěÚ Příbram

27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zast. GasNet Služby,
s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno  

 

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

 
Na Leštině, Příbram, II. etapa - přeložka CETIN a.s.

Usnesení číslo: R.usn.č.0129/2022 19
1) schvaluje
 a) uzavření smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury s CETIN a.s., IČO

04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00  Praha 9

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku
p.č. 1374/1 v k.ú. Příbram s CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00  Praha 9

 

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

 
Návrh termínu pro podání žádosti o nepovinné předškolní vzdělávání a pro
zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 v MŠ
zřizovaných městem Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0130/2022 20
1) souhlasí
 s navrženými termíny, dobou a místy

1.  pro podání žádosti o přijetí dítěte k nepovinnému předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2022/2023

2. pro přihlášení dítěte k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

tj. dne 05.05.2022 v době od 10:00 do 16:00 hodin:

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

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

a dne 07.05.2022 v době od 10:00 do 16:00 hodin v MŠ Waldorfské školy Příbram – MŠ, ZŠ a SŚ
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v sídlech jednotlivých mateřských škol zřizovaných městem Příbram, a s navrženým jednotným
a v místě obvyklým způsobem zveřejnění těchto informací

 

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

 
Dotace 2022 Výchova a vzdělávání

Usnesení číslo: R.usn.č.0131/2022 21
1) stahuje
 materiál z dnešního jednání RM.
 

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

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

Usnesení číslo: R.usn.č.0132/2022 22
1) bere na vědomí
 oznámení o přerušení provozu mateřské školy Waldorfské školy Příbram – mateřská škola, základní škola

a střední škola dne 04.02.2022
 

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

 
Žádosti o povolení výjimky z počtu přijatých dětí na třídu mateřské školy pro
šk.r. 2022/2023

Usnesení číslo: R.usn.č.0133/2022 23
1) povoluje
 na základě žádostí ředitelek mateřských škol výjimku z počtu přijatých dětí na třídu mateřské školy pro

školní rok 2022/2023

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

pracovišti v Žežické ul. čp. 193 ve čtyřech třídách z 24 na 28 dětí,
 

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

 
Mateřská škola Pohádka - výsledky šetření stížnosti ČŠI
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Usnesení číslo: R.usn.č.0134/2022 24
1) bere na vědomí
 výsledky šetření stížnosti na právnickou osobu Mateřská škola Pohádka

provedeného ČŠI dne 18. ledna 2022.
 
2) ukládá
 projednat výsledky šetření stížnosti na právnickou osobu Mateřská škola Pohádka

provedeného ČŠI dne 18. ledna 2022 a příslušného usnesení RM s ředitelkou
Mateřské školy Pohádka.

 
3) schvaluje
 1. přijetí opatření vůči ředitelce Mateřské školy Pohádka,

2. platový výměr ředitelky Mateřské školy Pohádka dle zápisu s účinností od
01.03.2022.

 

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

 
Žádost ředitelky Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273 o souhlas
zřizovatele s přijetím finančního daru

Usnesení číslo: R.usn.č.0135/2022 25
1) souhlasí
 s tím, aby Základní škola, Příbram II, 273 přijala účelově vázaný finanční dar v celkové výši  90.000,00 Kč

od poskytovatele Pomáháme školám k úspěchu o.p.s, se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6,
IČO: 29005469, který bude použit na zkvalitnění výuky v rámci projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ –
subprojektu 1.2 Připojená škola na krytí motivačních finančních odměn pro vedení školy a učitele zapojené
do programu kolegiální podpory (80.000,00 Kč) a na knihy (10.000,00 Kč).

 
 

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

 
Projednání omezení provozu mateřských škol v období jarních prázdnin

Usnesení číslo: R.usn.č.0136/2022 26
1) souhlasí
 s omezením provozu v době od 21. - 25.02.2022

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

10. v MŠ, Příbram VIII, Školní 131
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11. v MŠ Rybička
12. v MŠ pod Svatou Horou

 
 

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

 
Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o zabezpečení svozu odpadu
podobného komunálnímu ze dne 03.01.2018

Usnesení číslo: R.usn.č.0137/2022 27
1) schvaluje
 uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě č. A 1194/OSM/2017 ze dne 03.01.2018, ve

znění dodatku č. 1 - č. 3, o zabezpečení svozu odpadu podobného komunálnímu,
mezi dodavatelem Technickými službami města Příbrami, příspěvkovou organizací,
se sídlem U Kasáren 6, Příbram IV, 261 01 Příbram, IČO 00068047, a objednatelem
městem Příbram, ve smyslu návrhu dodatku č. 4, který tvoří přílohu předloženého
materiálu.

 
 

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

 
Nabídka výkupu části pozemku p. č. 4246/19 o výměře cca 12488 m2 z
celkové výměry 29670 m2 v katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0138/2022 28
1) doporučuje
 ZM schválit výkup části pozemku p. č. 4246/19 o výměře cca 12488 m2 z celkové výměry 29670 m2

(část pozemku je vyznačena v situačním snímku, který je nedílnou součástí předkládaného materiálu) v
katastrálním území Příbram, který je ve vlastnictví pana XXXXXXXXX a paní XXXXXX XXXXXXXXXXXX
(SJM), bytem XXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX XXXX, za cenu 579 Kč/m2, s tím, že předmětem prodeje
je i vrtaná studna a komunikace na předmětné části pozemku se nacházející. Ke dni podpisu kupní
smlouvy musí být v katastru nemovitostí vymazáno zástavní právo smluvní.

 

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

 
Žádost o udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemku p. č.
521/58 v k. ú. Březové Hory, s vybudováním betonového základu šikmé
schodišťové plošiny

Usnesení číslo: R.usn.č.0139/2022 29
1) schvaluje
 udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemku p. č. 521/58 v katastrálním území Březové

Hory, paní XXXXXX XXXXXXXX, bytem XXXX XXXX XXXX XXX XXX XXXXXXX XXX, s vybudováním
betonového základu šikmé schodišťové plošiny pro vozíčkáře na části tohoto pozemku (viz zákres části
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pozemku v situačním snímku a výřez z dokumentace výrobce plošiny je nedílnou součástí předkládaného
materiálu).

 

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

 
1. Částečná revokace usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 429/2016/ZM
ze dne 21.3.2016 2. Záměr výkupu pozemku p. č. 2905/207 v k. ú. Příbram -
formou přímého prodeje

Usnesení číslo: R.usn.č.0140/2022 30
1) doporučuje
 ZM schválit částečnou revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 429/2016/ZM ze dne 21.3.2016,

která se bude týkat vyjmutí pozemků p. č. 2905//207, p. č. 1589/3 a p. č. 3619/18, vše v katastrálním
území Příbram, z tohoto usnesení.

 
2) doporučuje
 ZM schválit záměr výkupu pozemku p. č. 2905/207 v katastrálním území Příbram, který je ve vlastnictví

ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha - Nové Město, IČO 69797111, formou přímého prodeje
do vlastnictví města Příbram.

 

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

 
Žádost o prodej části pozemku p. č. 515/36 o výměře cca 300 m2 z celkové
výměry 8230 m2 v katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0141/2022 31
1) neschvaluje
 záměr prodeje části pozemku p. č. 515/36 o výměře cca 300 m2 z celkové výměry 8230 m2 (část pozemku

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

 

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

 
Žádost o prodej části pozemku p. č. 339/18 a části pozemku p. č. 339/1, oba
v k. ú. Žežice

Usnesení číslo: R.usn.č.0142/2022 32
1) neschvaluje
 záměr prodat část pozemku p. č. 339/18 o výměře cca 480 m2 z celkové výměry 940 m2 a část

pozemku p. č. 339/1 o výměře cca 370 m2 z celkové výměry 29665 m2 (části pozemků jsou vyznačeny
v situačním snímku, který tvoří přílohu předkládaného materiálu), oba v katastrálním území Žežice, z
důvodu nesouladu s regulačním plánem.

 

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

 
Rada města, 4. jednání, dne 07.02.2022 Strana 12/14



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

 

 
Zpracování projektové dokumentace – Jiráskovy sady, výměna sítí a povrchu
chodníku – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0143/2022 33
1) bere na vědomí
 informaci o minitendru „Zpracování projektové dokumentace – Jiráskovy sady, výměna sítí

a povrchu chodníku“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávaném na základě rámcové dohody
„Rámcová dohoda se zhotoviteli projektových dokumentací na dopravní stavby“ s ev. č. VVZ:
Z2021-010934, ve smyslu § 135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.

 
2) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění minitendru tak, že vybírá nabídku společnosti PSDS s.r.o., se

sídlem Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9 - Satalice, IČO: 28098064, za celkovou nabídkovou cenu 347
000 Kč bez DPH

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

2. uzavření prováděcí smlouvy na zakázku „Zpracování projektové dokumentace – Jiráskovy sady,
výměna sítí a povrchu chodníku“ se společností PSDS s.r.o., se sídlem Trabantská 673/18, 190
15 Praha 9 - Satalice, IČO: 28098064, za celkovou nabídkovou cenu 347 000 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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Projektová dokumentace – Obnova kanalizační stoky, ul. Na Pahorku – výběr
dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0144/2022 34
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Projektová dokumentace – Obnova kanalizační stoky, ul.

Na Pahorku“ (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

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha, IČO: 47116901, za
celkovou nabídkovou cenu 125 000 Kč bez DPH.

 
3) schvaluje
 1) závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;
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2) uzavření smlouvy na zakázku „Projektová dokumentace – Obnova kanalizační stoky, ul. Na Pahorku“
se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha, IČO:
47116901, za celkovou nabídkovou cenu 125 000Kč 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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
„Revitalizace náměstí J. A. Alise v Příbrami na Březových Horách“ – Schválení
soutěžních podmínek

Usnesení číslo: R.usn.č.0145/2022 35
1) schvaluje
 soutěžní podmínky zakázky „Revitalizace náměstí J. A. Alise v Příbrami na Březových Horách“

dle přílohy,
 
2) ukládá
 OPVZ zadávací řízení realizovat.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 

........................................
Ing. Jindřich Vařeka v.r.

Ověřuje
Ing. Jiří Holý v.r.

Ověřuje
 
 
 

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

starosta
 
 
 

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

Zapsal
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