
  
 
 
 
 

M Ě Ú   P Ř Í B R A M
 
 
 
 
 
 

USNESENÍ
 

Rada města 13. jednání datum konání: 02.05.2022

 
čís. R.usn.č.0415/2022 - R.usn.č.0465/2022

 
 
 
 
 

 



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: 02.05.2022

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0415/2022 Schválení programu včetně návrhů změn a
doplňků

R.usn.č.0416/2022 Žádost o schválení záměru realizace zakázky
malého rozsahu "Interiérové vybavení - Domov
seniorů, Příbram VII"

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.0417/2022 Žádost o schválení investiční akce - Zimní stadion
- Klimatizační jednotka

Mgr. Jan Slaba

R.usn.č.0418/2022 Návrh na revokaci usnesení, Žádost o schválení
pořízení uměleckého díla

Mgr. Jan Slaba

R.usn.č.0419/2022 Nový rybník - Revitalizace minikempu - žádost o
schválení investičního záměru, žádost o schválení
investiční akce

Mgr. Jan Slaba

R.usn.č.0420/2022 Žádost o prodloužení nájemního vztahu v NP
č. 701 (restaurace Plzeňka) v Příbrami I/98
uplatněním práva opce nájemcem

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.0421/2022 Návrh programu 38. zasedání ZM dne 23.05.2022 Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0422/2022 Navýšení celkového počtu zaměstnanců MěU
Příbram v souvislosti s personálním zajištěním
projektu "Výzva adaptační skupiny pro děti cizince
migrující z Ukrajiny 2022"

Ing. Jaroslava
Poláková

R.usn.č.0423/2022 Přijetí dotace ze Středočeského Fondu kultury
a obnovy památek na projekt „Příbramská
svatohorská šalmaj“

Mgr. Markéta
Herynková

R.usn.č.0424/2022 Přidělení sociálního bytu PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.0425/2022 Návrh na vyhlášení Sociální platformy o rozvoji

spolupráce v oblasti poskytování sociálních a
souvisejících služeb na území SO ORP Příbram a
Memoranda o rozvoji spolupráce při poskytování
sociálních služeb na území SO ORP Příbram

PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0426/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0427/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0428/2022 Rozpočtová opatření na rok 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0429/2022 Výkon činnosti koordinátora BOZP – Mosty a
dopravní stavby – výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0430/2022 Výkon činnosti TDS – Mosty a dopravní stavby –
výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0431/2022 Odvodnění v ulici Anenská – zrušení Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0432/2022 Odvlhčení MŠ Perníková chaloupka Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0433/2022 Nové obytné buňky – výběr dodavatele Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0434/2022 Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského
rybníka – uzavření smlouvy

Mgr. Radka
Škubalová
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R.usn.č.0435/2022 Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 - žádost o
souhlas zřizovatele s přijetím dotace (KFF)

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0436/2022 Žádost o ID na projekt Dětský duatlon a triatlon
Brdonoš

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0437/2022 Žádost o ID na projekt Rekonstrukce a nutná
údržba ploch a zázemí hřiště

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0438/2022 Žádost o ID na projekt Příspěvek na zvýšené
nájemné ledové plochy

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0439/2022 Žádost o ID na projekt Žádost o dotaci na pokrytí
nárůstu cen za pronájem ledů

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0440/2022 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu pozemků v
průběhu rekonstrukce ul. Prokopská

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0441/2022 Revokace bodu I. usn. č. 0388/2022 ze dne 19.
04. 2022

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0442/2022 Připlocené části pozemků p. č. 26 a p. č. 28/1, oba
v katastrálním území Kozičín

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0443/2022 Žádost o pronájem části pozemku p. č. 973/3 v k.
ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0444/2022 Žádost o prodej pozemků p. č. 2520/9 a p. č.
2521/119, oba v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0445/2022 1) Výpověď smlouvy o pronájmu pozemku č.
35/98 ze dne 23.11.1998 2) Pronájem části
pozemku p. č. 73/1 v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0446/2022 Žádost o prodej pozemku p. č. 2545/3 v
katastrálním území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0447/2022 Žádost o prodej částí pozemků p. č. 3824/4 a p. č.
3212/1, oba v katastrálním území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0448/2022 Žádost o prodej části pozemku p. č. 2530 a části
pozemku 2521/3, oba v katastrálním území
Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0449/2022 Žádost o prodej části pozemku p. č. 2774/25 v
katastrálním území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0450/2022 Žádost o prodej části pozemku p. č. 2774/25 v
katastrálním území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0451/2022 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o
výpůjčce A 1187/OSM/2016 ze dne 05.01.2017,
ve znění dodatku č. 1

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0452/2022 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu
a smlouvy o výpůjčce dvou částí pozemku p. č.
1483/1 v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0453/2022 Revize údajů katastru nemovitostí - katastrální
území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0454/2022 Záměr pronájmu či výpůjčky objektu č. p. 145,
ul. Čs. armády v Příbrami IV, včetně přilehlých
pozemků

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0455/2022 Prodej části pozemku p. č. 515/7 v k. ú. Březové
Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0456/2022 Návrh na zrušení předkupního práva města
Příbram k předmětu nájemní smlouvy ze dne
27.03.1995, ve znění pozdějších dodatků

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0457/2022 Návrh na schválení podání výpovědi Smlouvy o
nájmu nebytových prostor č. A 1039/OSM/2019 ze
dne 03.12.2019, ve znění pozdějších dodatků

Mgr. Žaneta
Vaverková
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R.usn.č.0458/2022 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o
dodávce vody č. 350002018//302/OSM/2019 ze
dne 26.04.2019 se společností Alteris s.r.o.

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0459/2022 Oprava zídky - ul. S.K. Neumanna Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0460/2022 Ukončení smlouvy o dílo dohodou – „Výroba a tisk
městského zpravodaje Kahan“

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0461/2022 Žádost o individuální dotaci – MUSIC FOR
SENIORS

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0462/2022 Žádost o individuální dotaci – Hornicko-hutnické
tradice

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0463/2022 Sdružené služby dodávek elektrické energie a
zemního plynu – dodatek č. 1

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0464/2022 Sdružené služby dodávek elektrické energie a
zemního plynu – dodatek č. 1

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0465/2022 Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273
- žádost o souhlas zřizovatele s přijetím dotace
(KFF)

Ing. Lea Enenkelová

 
Projednané informace na programu jednání dne: 02.05.2022

 
 Název Předkladatel

Dodatek č.1 ke SML odílo č. 673/OIRM/2021 na
zpracování projektové dokumentace a dodávky
souvisejících prací "Čistírna odpadních vod
Příbram"

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

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

 
 
 

Materiály zamítnuty na programu jednání dne: 02.05.2022
 

Číslo Název Předkladatel

Žádost o prodloužení nájemního vztahu v NP
č. 701 (restaurace Plzeňka) v Příbrami I/98
uplatněním práva opce nájemcem

Ing. Pavla Sýkorová
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Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků

Usnesení číslo: R.usn.č.0415/2022 4
1) schvaluje
 upravený program dnešního jednání RM. 
 

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

 
Žádost o schválení záměru realizace zakázky malého rozsahu "Interiérové
vybavení - Domov seniorů, Příbram VII"

Usnesení číslo: R.usn.č.0416/2022 5
 
v souladu s usnesením Rady města Příbram dne 21.3.2022 R. usn. č. 0295/2022
 
1) schvaluje
 záměr realizace zakázky malého rozsahu "Interiérové vybavení - Domov seniorů,

Příbram VII" dle důvodové zprávy.
 

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

 
Žádost o schválení investiční akce - Zimní stadion - Klimatizační jednotka

Usnesení číslo: R.usn.č.0417/2022 6
1) schvaluje
 předložený záměr SZM Příbram, p.o., IČO 71217975 - žádost o schválení

investičního záměru - zhotovení klimatizační jednotky v prostoru prodejny
sportovních potřeb (ALL Sports a.s.) na ochozu Zimního stadionu, a to ve smyslu
důvodové zprávy a příloh předkládaného materiálu.

 
2) schvaluje
 předložený návrh SZM Příbram, p.o., IČO 71217975 - žádost o schválení investiční

akce - zhotovení klimatizační jednotky v prostoru prodejny sportovních potřeb
(ALL Sports a.s.) na ochozu Zimního stadionu, a to ve smyslu důvodové zprávy a
příloh předkládaného materiálu.

 

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

 
Návrh na revokaci usnesení, Žádost o schválení pořízení uměleckého díla

Usnesení číslo: R.usn.č.0418/2022 7
1) bere na vědomí
 informace o okolnostech změny dodavatele uměleckého díla, respektive důvodech

návrhu revokace usnesení Rady města Příbram ze dne 07.03.2022, číslo usnesení
0214/2022.

 
2) revokuje
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 usnesení Rady města ze dne 07.03.2022, číslo usnesení 0214/2022 (bod: SZM
Příbram, p.o. - Žádost o schválení pořízení uměleckého díla).

 
3) schvaluje
 SZM Příbram, p.o., IČO 71217975 pořízení uměleckého díla - "Sochařská díla v

podobě karikatur postav filmových superhrdinů", včetně instalace, a to ve smyslu
důvodové zprávy předkládaného materiálu.

 

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

 
Nový rybník - Revitalizace minikempu - žádost o schválení investičního
záměru, žádost o schválení investiční akce

Usnesení číslo: R.usn.č.0419/2022 8
1) schvaluje
 předložený záměr SZM Příbram, p.o., IČO 71217975 - žádost o schválení

investičního záměru - "Revitalizace minikempu - Nový rybník " (minikemp/
stellplatzy, ubytovací chatky, zázemí pro obytná auta/plochy u umýváren, terénní
úpravy pro stany), a to ve smyslu důvodové zprávy a příloh předkládaného
materiálu.

 
2) bere na vědomí
 informaci o možnosti podání žádosti o dotaci z programu Středočeského kraje

- Fond podpory cestovního ruchu - Program pro poskytování dotací na podporu
rozvoje doprovodné infrastruktury, a to ve smyslu důvodové zprávy a příloh
předkládaného materiálu.

 
3) schvaluje
 předložený návrh SZM Příbram, p.o., IČO 71217975 - žádost o schválení investiční

akce - "Nový rybník - Plochy u umývárny/ Zázemí pro obytná auta", a to ve
smyslu důvodové zprávy a příloh předkládaného materiálu.

 

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

 
Žádost o prodloužení nájemního vztahu v NP č. 701 (restaurace Plzeňka) v
Příbrami I/98 uplatněním práva opce nájemcem

Usnesení číslo: R.usn.č.0420/2022 9
1) bere na vědomí
 informaci MěRK o žádosti (č.j. MeUPB 35429/2022/01 ze dne 05.04.2022), podané

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, advokátkou, právní zástupkyní současného
nájemce prostoru k podnikání č. 701, v budově č.p. 98,v Příbrami I (restaurace
Plzeňka), společnosti EMIDA BAR s.r.o., se sídlem Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00
Praha 3, IČO 01822853, zast. jednatelem XX XXXXXX XXXXXXX, o zřízení práva opce
ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 890/MERK/2018 vč. dodatků
za účelem prodloužení nájemního vztahu  o dalších 10 let s možností uplatnění opce
dvakrát po sobě, a to vždy na 10 let. Uplatněním práva opce by celkové prodloužení
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dosud sjednané doby nájmu (do 31.8.2038) činilo 20 let, celková doba nájmu by
činila od počátku nájmu (1.9.2018) 40let, tj. do 31.08.2058,

 

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

 
Návrh programu 38. zasedání ZM dne 23.05.2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0421/2022 11
1) souhlasí
 s návrhem programu 38. zasedání ZM dne 23.05.2022 s tím, že do programu budou

zahrnuty i další materiály určené na základě jednání RM dne 02.05.2022.
 

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

 
Navýšení celkového počtu zaměstnanců MěU Příbram v souvislosti s
personálním zajištěním projektu "Výzva adaptační skupiny pro děti cizince
migrující z Ukrajiny 2022"

Usnesení číslo: R.usn.č.0422/2022 12
1) stanovuje
 celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Příbram na počet 233 zaměstnanců,

s účinností od 03.05.2022.
 

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

 
Přijetí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na projekt
„Příbramská svatohorská šalmaj“

Usnesení číslo: R.usn.č.0423/2022 13
1) schvaluje
 1. přijetí dotace ve výši 100.000,00 Kč z rozpočtu Středočeského kraje, v rámci Středočeského Fondu

a obnovy památek – tematické zadání Podpora kultury, na projekt „Příbramská svatohorská šalmaj“,
2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Příbramská svatohorská šalmaj“ se Středočeským

krajem.
 

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

 
Přidělení sociálního bytu

Usnesení číslo: R.usn.č.0424/2022 14
1) schvaluje
 přidělení sociálního bytu č. 44, Příbram IV, Čs. armády 5, pro XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX, podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro
pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: Zdržel se Ing. Rotter.)
 

 
Návrh na vyhlášení Sociální platformy o rozvoji spolupráce v oblasti
poskytování sociálních a souvisejících služeb na území SO ORP Příbram a
Memoranda o rozvoji spolupráce při poskytování sociálních služeb na území
SO ORP Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0425/2022 15
1) schvaluje
 1. vyhlášení Sociální platformy o rozvoji spolupráce v oblasti poskytování sociálních

a souvisejících služeb na území ORP Příbram.

2. vyhlášení Memoranda o rozvoji spolupráce při poskytování sociálních služeb na
území SO ORP Příbram.

 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0426/2022 16
1) schvaluje
 RZ0037 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ v souladu

s usnesením RM č. usn 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022 a usn.č. 0387/2022 ze dne 19.04.2022 z
důvodu navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Bratří Čapků.

 
2) schvaluje
 RZ0039 -  úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů tj. snížení kapitoly 741

- OE o částku 2.183.445,00  Kč a navýšení kapitoly 785 - OSM ve stejné výši v souladu s usnesením
RM č. usn. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022 a usn.č. 0307/2022 ze dne 21.03.2022 z důvodu
úhrady bezesmluvního užívání pozemků v k.ú. Příbram  XX XXXXXXXX XXXXXX.

 
3) schvaluje
 RZ0040 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci příjmů  kapitoly 741 - OE (neinvestiční

transfery - ÚZ 98043)  v  souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022 z důvodu
přijetí příspěvku ve výši 2.093.351,71 Kč ze státního rozpočtu o kompenzačním bonusu za období od
22.11.2021 do 31.01.2022.

 

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

 

 
Změny rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0427/2022 17
1) schvaluje
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 RZ0041 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM v
souladu s usnesením RM č. usn 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022

 
2) schvaluje
 RZ0042 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci kapitálových výdajů kapitoly 717  - MP v

souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022 z důvodu pořízení služebního
vozidla Škoda Scalla.

 
3) schvaluje
 RZ0043 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční

přijaté transfery - ÚZ 13024) v souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022 z
důvodu přijetí dotace ve výši 10.559.900,00 Kč dle rozhodnutí MPSV ČR č.j. MPSV-2022/56595-213 na
financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

 

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

 

 
Rozpočtová opatření na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0428/2022 18
1) schvaluje
 RZ0044 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2022 v souladu

s usnesením ZM č. 702/2021/ZM bodu 3) ze dne 6.12.2021, tj. navýšení příjmů
kapitoly 741 – OE (nedaňové příjmy) o částku 142.494,00 Kč a navýšení běžných
výdajů kapitoly 741 – OE ve stejné výši  z důvodu přijetí vratky nespotřebovaných
finančních prostředků ze ZŠ pod Svatou Horou Příbram z projektu "Šablony II", č.
projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014542.

 
2) schvaluje
 RZ0046 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2022 v souladu

s usnesením ZM č. 702/2021/ZM bodu 3) ze dne 6.12.2021, tj. navýšení příjmů
kapitoly 741 - OE (nedaňové příjmy) o částku 47.393,13 Kč a navýšení běžných
výdajů kapitoly 741 – OE ve stejné výši z důvodu přijetí vratky nespotřebovaných
finančních prostředků z Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram
v rámci projektu OPZ 076 - Nový způsob práce s dětmi ve věku 6 - 12 let
v období rozpadu rodiny aneb Dětský průvodce světem rozvodu, č. projektu
CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011456.

 

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

 

 
Výkon činnosti koordinátora BOZP – Mosty a dopravní stavby – výběr
dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0429/2022 19
1) bere na vědomí
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 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výkon činnosti koordinátora BOZP – Mosty a dopravní
stavby“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.

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

Dílčí část 1 – společnosti BUNG CZ s.r.o., se sídlem V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha, IČO 27454576,
za celkovou nabídkovou cenu 62 500,00 Kč bez DPH;

Dílčí část 2 – společnosti BUNG CZ s.r.o., se sídlem V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha, IČO 27454576,
za celkovou nabídkovou cenu 50 000,00 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Výkon činnosti koordinátora BOZP – Mosty a dopravní stavby“ se
společností BUNG CZ s.r.o., se sídlem V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha, IČO 27454576 na dílčí části
1 a 2 za nabídkové ceny uvedené v bodě 2.

 
4) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu 2. a 3. tohoto

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Nepřítomen při
hlasování Ing. Holý a Ing. Vařeka.)

 

 
Výkon činnosti TDS – Mosty a dopravní stavby – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0430/2022 20
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výkon činnosti TDS – Mosty a dopravní stavby“ (dále jen

„veřejná zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.

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

Dílčí část 1 – společnosti BUNG CZ s.r.o., se sídlem V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha, IČO 27454576,
za celkovou nabídkovou cenu 187 500,00 Kč bez DPH;

Dílčí část 2 – společnosti BUNG CZ s.r.o., se sídlem V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha, IČO 27454576,
za celkovou nabídkovou cenu 150 000,00 Kč bez DPH.

 
3) schvaluje
 1) závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;
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2) uzavření smlouvy na zakázku „Výkon činnosti TDS – Mosty a dopravní stavby“ se společností BUNG
CZ s.r.o., se sídlem V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha, IČO 27454576 na dílčí části 1 a 2 za nabídkové
ceny uvedené v bodě 2.

 
4) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu 2. a 3. tohoto

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 

 
Odvodnění v ulici Anenská – zrušení

Usnesení číslo: R.usn.č.0431/2022 21
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Odvodnění v ulici Anenská“ (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 zrušení dílčí veřejné zakázky „Odvodnění v ulici Anenská“.
 
3) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související se zrušením dílčí veřejné zakázky dle bodu 2. tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 

 
Odvlhčení MŠ Perníková chaloupka

Usnesení číslo: R.usn.č.0432/2022 22
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Odvlhčení MŠ Perníková chaloupka“ (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
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění dílčí veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti IZOP-

PB s.r.o., se sídlem Seifertova 525, 261 01 Příbram, IČO 01951891, za celkovou nabídkovou cenu 721
367,00 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Odvlhčení MŠ Perníková chaloupka“ se společností IZOP-PB s.r.o., se
sídlem Seifertova 525, 261 01 Příbram, IČO 01951891, za celkovou nabídkovou cenu 721 367,00 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: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Nové obytné buňky – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0433/2022 23
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Nové obytné buňky“ (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
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění dílčí veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti ANDAF-

TIER s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha, IČO 02330407, za celkovou nabídkovou cenu
649 281,00 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Nové obytné buňky“ se společností ANDAF-TIER s.r.o., se sídlem
Primátorská 296/38, 180 00 Praha, IČO 02330407, za celkovou nabídkovou cenu 649 281,00 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: Nepřítomen při
hlasování Ing. Rotter.)

 

 
Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka – uzavření smlouvy

Usnesení číslo: R.usn.č.0434/2022 24
1) schvaluje
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 uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Realizace úpravy parku okolo
Čekalíkovského rybníka“ se společnostmi, které podaly společnou nabídku - Gardenline s.r.o.
se sídlem Litoměřice, Na Vinici 948/13, 412 01, IČO: 27263827 a SILNICE NEPOMUK s.r.o. se
sídlem Nepomuk, U Pošty 513, 335 01, IČO: 26342812, za nabídkovou cenu 37 385 600,57 Kč
bez DPH.

 
2) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s uzavřením smlouvy k veřejné zakázce dle bodu 1. tohoto

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 

 
Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 - žádost o souhlas zřizovatele s
přijetím dotace (KFF)

Usnesení číslo: R.usn.č.0435/2022 25
1) souhlasí
 s tím, aby Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 přijala účelově určený finanční dar ve výši 105.000,00

Kč od nadace The Kellner Family Foundation se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 - Dejvice,
IČO 28902254, který bude použit na financování mzdových prostředků ve smlouvě definovaného
specifického personálu v přímé souvislosti s přijetím, začleněním a adaptací žáků ukrajinských
uprchlíků do školy.

 

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

 
Žádost o ID na projekt Dětský duatlon a triatlon Brdonoš

Usnesení číslo: R.usn.č.0436/2022 26
1) doporučuje
 ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 45.000,00 Kč pro subjekt Brdonoš z.s., č.p. 380, 261 01 Podlesí,

IČO: 01546481, na projekt s názvem „Dětský duatlon a triatlon Brdonoš“, 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,

a

uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Brdonoš z.s., č.p. 380, 261 01 Podlesí, IČO: 01546481, o
poskytnutí dotace ve výši 45.000,00 Kč na projekt s názvem „Dětský duatlon a triatlon Brdonoš“, 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.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 23.05.2022.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o ID na projekt Rekonstrukce a nutná údržba ploch a zázemí hřiště

Usnesení číslo: R.usn.č.0437/2022 27
1) doporučuje
 ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 470.000,00 Kč pro subjekt TJ AMASOMA Příbram, z. s., Žežice

123, 261 01 Příbram, IČO: 18608671, na projekt s názvem „Rekonstrukce a nutná údržba ploch a zázemí
hřiště“, 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,

a

uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem TJ AMASOMA Příbram, z. s., Žežice 123, 261 01 Příbram,
IČO: 18608671, o poskytnutí dotace ve výši 470.000,00 Kč na projekt s názvem „Rekonstrukce a nutná
údržba ploch a zázemí hřiště“, 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.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 23.05.2022.
 

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

 
Žádost o ID na projekt Příspěvek na zvýšené nájemné ledové plochy

Usnesení číslo: R.usn.č.0438/2022 28
1) doporučuje
 ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 66.300,00 Kč pro subjekt Bruslařský klub Příbram, z.s., Legionářů

378, 261 01 Příbram VII, IČO: 47071371, na projekt s názvem „Příspěvek na zvýšené nájemné ledové
plochy“, 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,

a

uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Bruslařský klub Příbram, z.s., Legionářů 378, 261 01
Příbram VII, IČO: 47071371, o poskytnutí dotace ve výši 66.300,00 Kč na projekt s názvem „Příspěvek
na zvýšené nájemné ledové plochy“, 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.

 
2) ukládá
 zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 23.05.2022.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Nepřítomen při
hlasování Ing. Vařeka.)
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Žádost o ID na projekt Žádost o dotaci na pokrytí nárůstu cen za pronájem
ledů

Usnesení číslo: R.usn.č.0439/2022 29
1) doporučuje
 ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 709.000,00 Kč pro subjekt Hokejový klub HC Příbram, z. s.,

Legionářů 378, 261 01 Příbram VII, IČO: 47072741, na projekt s názvem „Žádost o dotaci na pokrytí
nárůstu cen za pronájem ledů“, 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,

a

uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Hokejový klub HC Příbram, z. s., Legionářů 378, 261 01
Příbram VII, IČO: 47072741, o poskytnutí dotace ve výši 709.000,00 Kč na projekt s názvem „Žádost
o dotaci na pokrytí nárůstu cen za pronájem ledů“, 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.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 23.05.2022.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: Ing. Buršík, MBA se
zdržel hlasování.)

 

 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu pozemků v průběhu rekonstrukce ul.
Prokopská

Usnesení číslo: R.usn.č.0440/2022 30
1) schvaluje
 uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o pronájmu pozemků v průběhu rekonstrukce ul. Prokopská v k. ú.

Březové Hory, které jsou ve vlastnictví soukromých majitelů za roční nájemné ve výši 36,00 Kč/m2.
 
2) ukládá
 OIRM administrovat uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o pronájmu pozemků v průběhu rekonstrukce ul.

Prokopská.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Nepřítomni při
hlasování Ing. Buršík, MBA, Mgr. Vesecká a Ing. Vařeka.)

 

 
Revokace bodu I. usn. č. 0388/2022 ze dne 19. 04. 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0441/2022 32
1) revokuje
 revokuje bod I. usn. č. 0388/2022 ze dne 19.04.2022.
 
2) schvaluje
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MěÚ Příbram

 rozšíření předmětu díla a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1100/OIRM/ na zpracování
projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací "Projektová dokumentace - výměna VaK a
prodloužení dešťové kanalizace v NA Leštině, Příbram IX" se společností D-PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a. s., Sokolovská 45, 186 00 Praha, IČO: 26760312, jímž se mění celková cena díla na
částku 437.948,76 Kč bez DPH (tj. 529 918,00 Kč s DPH).

 

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

 

 
Připlocené části pozemků p. č. 26 a p. č. 28/1, oba v katastrálním území
Kozičín

Usnesení číslo: R.usn.č.0442/2022 33
1) neschvaluje
 záměr prodat dvě části pozemku p. č. 26 (dle geometrického plánu č. 408-22/2022 se jedná o nově vzniklé

pozemky p. č. 26/2 a p. č. 26/3) a část pozemku p. č. 28/1 (dle geometrického plánu č. 408-22/2022 se
jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 28/4), vše v katastrálním území Kozičín.

 

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

 

 
Žádost o pronájem části pozemku p. č. 973/3 v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0443/2022 34
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 973/3 o výměře cca 78 m2 z celkové výměry

175 m2 (část pozemku je vyznačena v situačním snímku, který tvoří přílohu předkládaného materiálu) v
katastrálním území Příbram, s nájemcem panem XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
XXXX XXX XX XXXXXXX XXXX, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem parkování
vozidel, za nájemné ve výši 152 Kč/m2/rok, s tím, že výše nájemného bude jedenkrát ročně upravována
dle míry inflace vyhlašované Českým statistickým úřadem, s ujednáním o povinnosti nájemce zaplatit
pronajímateli úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů za každý den prodlení s platbou nájemného.

 

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

 

 
Žádost o prodej pozemků p. č. 2520/9 a p. č. 2521/119, oba v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0444/2022 35
1) schvaluje
 záměr prodeje pozemku p. č. 2521/119 v katastrálním území Příbram, na kterém stojí stavba plechové

garáže, která není zapsána v katastru nemovitostí a její vlastník není městu Příbram znám. 
 
2) neschvaluje
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MěÚ Příbram

 záměr prodeje pozemku p. č. 2520/9 v katastrálním území Příbram.
 

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

 

 
1) Výpověď smlouvy o pronájmu pozemku č. 35/98 ze dne 23.11.1998 2)
Pronájem části pozemku p. č. 73/1 v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0445/2022 36
1) schvaluje
 ukončení smlouvy o pronájmu pozemku č. 35/98 ze dne 23.11.1998, jejímž předmětem je pronájem části

pozemku p. č. 73 v katastrálním území Příbram (nyní, po přečíslování v katastru nemovitostí, se jedná
o pozemek p. č. 73/1 v k. ú. Příbram), mezi pronajímatelem  XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XX
XXXXXXXX XXX,  a nájemcem městem Příbram, a to výpovědí, s tříměsíční výpovědní dobou, která
počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

 
2) schvaluje
 uzavření  smlouvy  o  pronájmu  části  pozemku  p. č.  73/1 o  výměře  cca  61 m2  z  celkové

výměry 529 m2 (část pozemku vyznačena v situačním snímku, který je nedílnou součástí předkládaného
materiálu) v katastrálním území Příbram, mezi pronajímatelem XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXX XXX XX XXXXXXXX (podíl ve výši id. 1/2 pozemku) a XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XXX (podíl ve výši id. 1/2 pozemku) a nájemcem městem
Příbram, na dobu neurčitou, za účelem umožnění průjezdu vozidel po místní komunikaci, která se na této
části pozemku nachází, za nájemné ve výši 36 Kč/m2/rok.

 

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

 

 
Žádost o prodej pozemku p. č. 2545/3 v katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0446/2022 37
1) neschvaluje
 záměr prodat pozemek p. č. 2545/3 v katastrálním území Příbram.
 

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

 

 
Žádost o prodej částí pozemků p. č. 3824/4 a p. č. 3212/1, oba v
katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0447/2022 38
1) stahuje
 materiál z dnešního jednání RM.
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MěÚ Příbram

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

 

 
Žádost o prodej části pozemku p. č. 2530 a části pozemku 2521/3, oba v
katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0448/2022 39
3) schvaluje
 záměr směny pozemků, a to části pozemku p. č. 2530 o výměře cca 48 m2 a části pozemku p. č. 2521/3

o výměře cca 21 m2, oba v katastrálním území Příbram, které jsou ve vlastnictví města Příbram, za část
pozemku p. č. 2522/1 o výměře cca 33 m2 a část pozemku p. č. 2525/2 o výměře cca 36 m2 (části pozemků
jsou vyznačeny v situačním snímku připojeném k vyjádření OIRM k žádosti o prodej), oba v katastrálním
území Příbram, které jsou ve vlastnictví paní XXXXX XXXXXXXXXX, bytem XX XXXXXX XXXX XXX XX
XXXXXXX X X XXXXXX, s tím, že ke dni podpisu směnné smlouvy nebudou části pozemků předmětem
zástavních práv.

 
 

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

 

 
Žádost o prodej části pozemku p. č. 2774/25 v katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0449/2022 40
1) neschvaluje
 záměr prodat část pozemku p. č. 2774/25 o výměře cca 75 m2 z celkové výměry 964 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 při
hlasování Ing. Vařeka.)

 

 
Žádost o prodej části pozemku p. č. 2774/25 v katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0450/2022 41
1) ukládá
 Odboru správy majetku podat Odboru Stavební úřad a územní plánování podnět k zahájení řízení

o odstranění stavby oplocení a terénních úprav na pozemku p. č. 2774/25 v k. ú. Příbram.
 
 1. , Odbor správy majetku
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Nepřítomen při
hlasování Ing. Vařeka.)
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Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce A 1187/OSM/2016 ze
dne 05.01.2017, ve znění dodatku č. 1

Usnesení číslo: R.usn.č.0451/2022 42
1) schvaluje
 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce A 1187/OSM/2016 ze dne 05.01.2017, ve znění dodatku č.

1 ze dne 18.07.2018, mezi městem Příbram a společností Společně, o.p.s., se sídlem Mendlovo náměstí
907/1a, Staré Brno, 603 00 Brno, IČO 26976307, kdy předmětem dodatku bude zúžení předmětu smlouvy
z původního rozsahu 113,30 m² (2 místnosti každá o výměře 56,65 m²), na nové vymezení 56,65 m² (1
místnost), na dobu určitou do 31.08.2022, v budově ve 2. pavilonu v levé části areálu v Příbrami VII,
Žežická č. p.  193, která je součástí pozemku p. č. st. 573/2 v k. ú. Březové Hory.

 

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

 

 
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o výpůjčce dvou
částí pozemku p. č. 1483/1 v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0452/2022 43
1) neschvaluje
 záměr uzavřít smlouvu o právu provést stavbu - rozšíření stávajícího vjezdu, na dvou částech pozemku

p. č. 1483/1, na první části pozemku o výměře cca 7 m2 a na jiné druhé části stejného pozemku o výměře
cca 6 m2 z celkové výměry 8402 m2 (části pozemku jsou vyznačené v situačním snímku, který je nedílnou
součástí předkládaného materiálu), v katastrálním území Příbram, mezi stavebníkem a investorem panem
XXXXXX XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XX a vlastníkem pozemku městem
Příbram, společně s uzavřením smlouvy o výpůjčce předmětných dvou částí pozemku p. č. 1483/1 v k.
ú. Příbram.

 
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Poznámka: Mgr. Konvalinka
hlasoval proti. Nepřítomen při hlasování Ing. Vařeka.)

 

 
Revize údajů katastru nemovitostí - katastrální území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0453/2022 44
1) schvaluje
 v rámci revize údajů katastru nemovitostí v katastrálním území Příbram, na základě zjištěných skutečností

v návaznosti na znění příloh protokolů o výsledku revize údajů katastru nemovitostí č. 6, 10, 14, 31, 62,
63, 65, 68, 70, 71, 72a, 72b, 77, 81, 82, v celkovém rozsahu 47 stran, změny v nich obsažené, dle návrhu
katastrálního úřadu na sloučení taxativně vymezených parcel a změn druhů konkrétních pozemků na LV
č. 10001, k nápravě nesouladu údajů katastru se skutečným stavem.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Nepřítomen při
hlasování Ing. Vařeka.)

 

 
Záměr pronájmu či výpůjčky objektu č. p. 145, ul. Čs. armády v Příbrami IV,
včetně přilehlých pozemků

Usnesení číslo: R.usn.č.0454/2022 45
1) neschvaluje
 záměr pronájmu budovy č. p. 145, ul. Čs. armády v Příbrami IV, stavba občanského vybavení, jež je

součástí pozemku parc. č. 2791/1 a dále pozemku parc. č. 2792 o výměře 600 m2 a pozemku parc. č.
2791/2 o výměře 17 m2, vše v k. ú. Příbram, panu XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX
XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X, na období od 28.06.2022 do 02.07.2022, za účelem
uspořádání festivalu ODRAZ.

 
2) neschvaluje
 záměr výpůjčky budovy č. p. 145, ul. Čs. armády v Příbrami IV, stavba občanského vybavení, jež je

součástí pozemku parc. č. 2791/1 a dále pozemku parc. č. 2792 o výměře 600 m2 a pozemku parc. č.
2791/2 o výměře 17 m2, vše v k. ú. Příbram, XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X, na období od 28.06.2022 do 02.07.2022, za
účelem uspořádání festivalu ODRAZ.

 

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

 

 
Prodej části pozemku p. č. 515/7 v k. ú. Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0455/2022 46
1) doporučuje
 ZM schválit prodej části pozemku p. č. 515/7 o výměře cca 23 m2 z celkové výměry 12434 m2 (část

pozemku je vyznačena v situačním snímku, který je nedílnou součástí předkládaného materiálu) v
katastrálním území Březové Hory, panu XXXXXXXXXX XXXXXXXX bytem XXXXXXXXX XXXX XXX
XX XXXXXXX XXX, za cenu 4.420 Kč/m2, s tím, že kupující uhradí náklady spojené s vypracováním
znaleckého posudku ve výši 3.500 Kč a dále náklady spojené s vypracováním geometrického plánu.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento název materiálu do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 23.5.2022.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 
Návrh na zrušení předkupního práva města Příbram k předmětu nájemní
smlouvy ze dne 27.03.1995, ve znění pozdějších dodatků

Usnesení číslo: R.usn.č.0456/2022 47
1) doporučuje
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 ZM schválit dohodu o zrušení nájemní smlouvou ze dne 27.03.1995, ve znění pozdějších dodatků č. 1 až
č. 6, sjednaného předkupního práva města Příbram k pozemku p.č. 93, k.ú. Bytíz, k části pozemku p.č.
60/1, o výměře 27575 m2, k.ú. Bytíz a k části pozemku p.č. 350/1, o výměře 3815 m2, k.ú. Dubno  (dle
situačního snímku v příloze předloženého materiálu), vše ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem
státu DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO: 00002739.

 
 
2) ukládá
 OVV zařadit tento název materiálu do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 23.05.2022.

1. Zodpovídá: Odbor vnitřních věcí,
 

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

 

 
Návrh na schválení podání výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.
A 1039/OSM/2019 ze dne 03.12.2019, ve znění pozdějších dodatků

Usnesení číslo: R.usn.č.0457/2022 48
1) bere na vědomí
 předložený materiál doplněný o informace o aktuálně uhrazených platbách, s tím, že tak k datu 02.05.2022

pominuly důvody k podání návrhu na výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. A 1039/OSM/2019
ze dne 03.12.2019, ve znění dodatků č. 1 – č. 2, uzavřené mezi pronajímatelem městem Příbram a
nájemcem panem Jaroslavem Starkou, bytem Lazec 60, 261 01, Příbram, IČO 12370878.

 

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

 

 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dodávce vody č.
350002018//302/OSM/2019 ze dne 26.04.2019 se společností Alteris s.r.o.

Usnesení číslo: R.usn.č.0458/2022 49
1) stahuje
 materiál z dnešního jednání RM.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Nepřítomen při
hlasování Ing. Vařeka.)
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Oprava zídky - ul. S.K. Neumanna

Usnesení číslo: R.usn.č.0459/2022 50
1) schvaluje
 1. provedení víceprací ve výši 185 146,00 Kč bez DPH tj. 224 026,66 Kč s DPH,

uvedených v důvodové zprávě

2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1050/OIRM/2021 na akci "Oprava
zídky - ul. S.K. Neumanna" s firmou INVESSALES spol. s r.o., se sídlem Podskalská
1512/22, 128 00 Praha, IČO: 62987678, kterým dojde k zapracování uvedených
změn v důvodové zprávě.

 
 

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

 

 
Ukončení smlouvy o dílo dohodou – „Výroba a tisk městského zpravodaje
Kahan“

Usnesení číslo: R.usn.č.0460/2022 51
1) schvaluje
 ukončení smlouvy 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, a to dohodou smluvních stran ke dni 02.05.2022.

 
2) ukládá
 OPVZ administrovat ukončení smlouvy o dílo č. 1036/OKM/2021 podle bodu 1. tohoto

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Žádost o individuální dotaci – MUSIC FOR SENIORS

Usnesení číslo: R.usn.č.0461/2022 52
1) schvaluje
 1. poskytnutí dotace ve výši 49.500,00 Kč pro subjekt Ústav Antonína Dvořáka pro kulturní život

seniorů, z.ú., Hradecká 2355/5, Vinohrady, 130 00 Praha 3, na projekt s názvem „MUSIC FOR
SENIORS“, 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 Ústav Antonína Dvořáka pro kulturní život seniorů,
z.ú., Hradecká 2355/5, Vinohrady, 130 00 Praha 3, o poskytnutí dotace ve výši 49.500,00 Kč
na projekt s názvem „MUSIC FOR SENIORS“, 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.
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MěÚ Příbram

 

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

 

 
Žádost o individuální dotaci – Hornicko-hutnické tradice

Usnesení číslo: R.usn.č.0462/2022 53
1) schvaluje
 1. poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro subjekt Střední průmyslová škola a Vyšší odborná

škola, Hrabákova 271, 261 01 Příbram II, na projekt s názvem „Hornicko-hutnické tradice“, 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 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola,
Hrabákova 271, 261 01 Příbram II, o poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč na projekt s názvem
„Hornicko-hutnické tradice“, 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.

 

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

 

 
Sdružené služby dodávek elektrické energie a zemního plynu – dodatek č. 1

Usnesení číslo: R.usn.č.0463/2022 54
1) neschvaluje
 uzavření Dodatku č. 1 k závěrkovému listu (smlouvě) na jehož základě jsou městu

Příbram a jeho příspěvkovým organizacím realizovány dodávky zemního plynu, a který
je uzavřen se společností Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Národní 37, Praha 1, 110
00, IČO: 60193492. Dodatkem č. 1 dojde k navýšení ceny dodávek o 10% v souladu
s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění.

 

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

 
Sdružené služby dodávek elektrické energie a zemního plynu – dodatek č. 1

Usnesení číslo: R.usn.č.0464/2022 55
1) ukládá
 starostovi, Mgr. Janu Konvalinkovi, aby zahájil jednání směrem ke společnosti Pražská plynárenská, a.

s., se sídlem Národní 37, Praha 1, 110 00, IČO: 60193492.
 

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

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 - žádost o souhlas zřizovatele
s přijetím dotace (KFF)

Usnesení číslo: R.usn.č.0465/2022 56
1) souhlasí
 s tím, aby Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 přijala účelově určený finanční dar ve

výši 105.000,00 Kč od nadace The Kellner Family Foundation se sídlem Evropská 2690/17, 160 00
Praha 6 - Dejvice, IČO 28902254, který bude použit na financování mzdových prostředků ve smlouvě
definovaného specifického personálu v přímé souvislosti s přijetím, začleněním a adaptací žáků
ukrajinských uprchlíků do školy.

 

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

 

 
 
 
 

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

 
 
 

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

Ověřuje
Mgr. Renáta Vesecká v.r.

Ověřuje
 
 
 

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

starosta
 
 
 

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

Zapsal
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