
  
 
 
 
 

M Ě Ú   P Ř Í B R A M
 
 
 
 
 
 

USNESENÍ
 

Rada města 16. jednání datum konání: 30.05.2022

 
čís. R.usn.č.0509/2022 - R.usn.č.0560/2022

 
 
 
 
 

 



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: 30.05.2022

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0509/2022 Schválení programu včetně návrhů změn a
doplňků

R.usn.č.0510/2022 Žádost o schválení dodatku č. 2 k Veřejnoprávní
smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby na
rok 2022

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.0511/2022 Úprava platu ředitele Divadla A. Dvořáka Příbram Mgr. Jan Konvalinka
R.usn.č.0512/2022 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací

města a vedoucím organizačních složek města
Mgr. Jan Konvalinka

R.usn.č.0513/2022 Městské lesy Příbram s.r.o. Mgr. Zorka
Brožíková

R.usn.č.0514/2022 Návrh programu 39. zasedání ZM dne 20.06.2022 Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0515/2022 Přijetí dotace z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy na projekt „Adaptační skupiny pro děti
cizince migrující z Ukrajiny“

Mgr. Markéta
HerynkováIng. Lea
Enenkelová

R.usn.č.0516/2022 Nařízení o záměru zadat ke zpracování lesní
hospodářské osnovy

Ing. Petr Walenka

R.usn.č.0517/2022 Souvislé opravy komunikace v ulici Severní –
Dodatek č.1 k SoD

Mgr. Ondřej Klečka

R.usn.č.0518/2022 Souvislé opravy komunikace na Sevastopolské
náměstí – Dodatek č.1 k SoD

Mgr. Ondřej Klečka

R.usn.č.0519/2022 Oprava oplocení – ZŠ Březové Hory - výběr
dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0520/2022 Cenová přirážka (marže) v Informačním centru
města Příbram

Bc. Zuzana
Kučerová

R.usn.č.0521/2022 Dodatek ke smlouvě s IRSnet CZ, s.r.o. Bc. Zuzana
Kučerová

R.usn.č.0522/2022 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při
revitalizaci zeleně

Bc. Zuzana
Kučerová

R.usn.č.0523/2022 Krizové byty pro rodiny s dětmi PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.0524/2022 Žádost o výjimku ze Směrnice č. 5/2021/MěÚ –

prodloužení pronájmu v sociálním bytě
PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0525/2022 Strategie sociálního začleňování města Příbram
2022–2025

PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0526/2022 Rozpočtová opatření na rok 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0527/2022 Schválení finančního vypořádání PO zřízených
městem Příbram za rok 2021

Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0528/2022 Zpráva o hospodaření města za rok 2021,
závěrečný účet a účetní závěrka za období od
01.01.2021 do 31.12.2021

Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0529/2022 Schválení účetních závěrek PO zřízených městem
Příbram za rok 2021

Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0530/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0531/2022 Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022 Ing. Venuše
Štochlová
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R.usn.č.0532/2022 Návrh mzdových limitů příspěvkových organizací
na rok 2022

Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0533/2022 Odkoupení vodovodního řadu, Příbram - Sázky Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0534/2022 Dodatek č.3 k SOD investiční akce "Příbram, ul.
Milínská - úpravy vodohospodářských sítí"

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0535/2022 Most Ryneček – uzavření smlouvy o zajištění
přeložky plynárenského zařízení

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0536/2022 Domov seniorů, ul. Žežická - Dodatek č. 3 k SoD Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0537/2022 Stoka B – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene – služebnosti

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0538/2022 Dodatek č.1 ke SML č. 982/OIRM/2021 "ruční
sanace havarijního stavu stěn a dna štolové
kanalizační stoky, ul. Pražská.

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0539/2022 MŠ Klubíčko - žádost o povolení výjimky z počtu
dětí na třídu mateřské školy pro šk.r. 2022/2023

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0540/2022 Žádost ředitelky Mateřské školy Rybička o souhlas
zřizovatele s převodem finančních prostředků z
rezervního do investičního fondu

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0541/2022 Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI v
příspěvkové organizaci Základní umělecká škola,
Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0542/2022 Pohádky pro děti z Ukrajiny – žádost o poskytnutí
finančního daru

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0543/2022 All Stars School – mateřská škola a základní škola,
s.r.o. – žádost o finanční příspěvek

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0544/2022 Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279,
příspěvková organizace – výsledek šetření
stížnosti

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0545/2022 Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 – žádost o
vyjádření se k záměru

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0546/2022 Výsledek konkursního řízení na obsazení
pracovního místa ředitele Základní umělecké školy
Antonína Dvořáka, Příbram

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0547/2022 Žádost o ID na projekt „Reprezentace mistrovství
Evropy“

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0548/2022 Hoorn - projekt Robotics moves the world Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0549/2022 Příspěvek na předfinancování nebo financování

podpůrných personálních pozic v základních
školách

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0550/2022 Pronájem pozemku p. č. 715/105 v k. ú. Březové
Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0551/2022 Žádost o směnu pozemků v katastrálním území
Zdaboř

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0552/2022 Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram č.
0301/2022 ze dne 21.3.2022

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0553/2022 Žádost o odprodej části pozemku p. č. 715/80 o
výměře cca 7 m2 z celkové výměry 3794 m2 v k.
ú. Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0554/2022 1) Návrh na bezúplatný převod staveb uvedených
v důvodové zprávě 2) Návrh na úplatný převod
závlahového systému a osvětlení dle důvodové

Mgr. Žaneta
Vaverková
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zprávy 3) Návrh na uzavření nové nájemní
smlouvy mezi městem Příbram a spolkem SK
SPARTAK Příbram

R.usn.č.0555/2022 DNS na výstavbu, opravy a údržbu pozemních
komunikací města Příbram – navýšení finančního
rámce

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0556/2022 Oprava koridoru – ZŠ Školní – výběr dodavatele Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0557/2022 Odvlhčení stěny - MŠ pod Svatou Horou – výběr
dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0558/2022 Výzva ke zjednání nápravy - OZV o nočním klidu č.
1/2022

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0559/2022 Podání žádosti o dotaci na projekt spočívající v
realizaci parku kolem Čekalíkovského rybníka

Mgr. Markéta
Herynková

R.usn.č.0560/2022 Uzavření MEMORANDA O SPOLEČNÉM ZÁJMU
A POSTUPU ve věci propojování vodárenských
soustav a spolupráce při přípravě opatření ke
zvýšení zabezpečenosti dodávky pitné vody na
území Středočeského kraje, okres Příbram

Mgr. Radka
Škubalová

 
Projednané informace na programu jednání dne: 30.05.2022

 
 Název Předkladatel

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

Usnesení číslo: R.usn.č.0509/2022 4
1) schvaluje
 upravený program dnešního jednání RM.
 

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

 
Žádost o schválení dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci na
poskytování sociální služby na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0510/2022 5
1) schvaluje
 dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální

služby na rok 2022, evidenční číslo dodatku poskytovatele S-0258/SOC/2022/2
 

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

 
Úprava platu ředitele Divadla A. Dvořáka Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0511/2022 6
1) určuje
 s účinností od 01.07.2022 osobní příplatek pro MgA Petra Bednáře, ředitele

Divadla A. Dvořáka Příbram, ve výši dle předloženého návrhu uvedeného v příloze
č. 2 tohoto materiálu.

 

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

 
Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací města a vedoucím
organizačních složek města

Usnesení číslo: R.usn.č.0512/2022 7
1) schvaluje
 odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací města, zaměstnankyni

pověřené řízením příspěvkové organizace, vedoucí a vedoucímu organizačních
složek města bez právní subjektivity ve výši dle návrhu v příloze č. 2 tohoto
materiálu.

 

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

 
Městské lesy Příbram s.r.o.

Usnesení číslo: R.usn.č.0513/2022 8
1) schvaluje

 
Rada města, 16. jednání, dne 30.05.2022 Strana 5/25



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

 předložený výsledek hospodaření, účetní závěrku Městských lesů Příbram s.r.o. za rok 2021
a zprávu odborného lesního hospodáře k hospodaření v lesích města Příbram za rok 2021.

 
2) schvaluje
 předložený návrh darovat část zisku společnosti Městské lesy Příbram s.r.o. ve výši 46 000,-

Kč Českému červenému kříži na dobročinné účely.
 
3) schvaluje
               jednateli Městských lesů Příbram s. r. o. odměnu ve výši dle zápisu.
 
4) konstatuje, že
 toto usnesení je rozhodnutím města Příbram jako jediného společníka společnosti Městské

lesy Příbram s.r.o., identifikační číslo 265 05 720 při výkonu působnosti valné hromady této
společnosti ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích.

 

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

 
Návrh programu 39. zasedání ZM dne 20.06.2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0514/2022 9
1) souhlasí
 s návrhem programu 39. zasedání ZM dne 20.06.2022 s tím, že do programu budou

zahrnuty i další materiály určené na základě jednání RM dne 30.05.2022.
 

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

 
Přijetí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt
„Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny“

Usnesení číslo: R.usn.č.0515/2022 10
1) schvaluje
 přijetí dotace ve výši 7.320.000,00 Kč z Ministerstva školství, mládeže a

tělovýchovy na projekt „Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny“.
 

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

 
Nařízení o záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy

Usnesení číslo: R.usn.č.0516/2022 11
1) schvaluje
 předložené "Nařízení o záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské

osnovy".
 
2) ukládá
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 Odboru životního prostředí zajistit, aby obce v působnosti ORP Příbram zveřejnily
na svých úředních deskách oznámení o vyhlášení tohoto nařízení ve Sbírce právních
předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

 
 1. , Odbor životního prostředí
 

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

 
Souvislé opravy komunikace v ulici Severní – Dodatek č.1 k SoD

Usnesení číslo: R.usn.č.0517/2022 12
1) schvaluje
 Změnu závazku podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném

znění (dále jen „zákon“)  na investiční akci „Souvislé opravy komunikace v  ulici Severní“ podle oznámení
zhotovitele o mimořádných okolnostech, které představují navýšení ceny o 235 237,- Kč bez DPH (tj. 284
636.77,- Kč s DPH).

 
2) schvaluje
 Uzavření  dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1030/OSH/2021 na investiční akci „Souvislé opravy

komunikace v ulici Severní “ se společností Vodohospodářské stavby s.r.o. , se sídlem: Křižíkova 2393,
415 01 Teplice, IČ: 40233308, kterým dojde k navýšení ceny díla na částku 1 805 579,- Kč bez DPH (tj.
  2 184 750,59,-  Kč s DPH).

 
3) ukládá
 OSH administrovat uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 1030/OSH/2021 podle bodu I. a II. tohoto

usnesení.
 
 1. , Odbor silničního hospodářství
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka: Zdrželi se: Ing. Holý,
Mgr. Vesecká)

 

 
Souvislé opravy komunikace na Sevastopolské náměstí – Dodatek č.1 k SoD

Usnesení číslo: R.usn.č.0518/2022 13
1) schvaluje
 Změnu závazku podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění

(dále jen „zákon“)  na investiční akci „Souvislé opravy komunikace na Sevastopolské náměstí“ podle
oznámení zhotovitele o mimořádných okolnostech,  které představují navýšení ceny o 70 324,- Kč bez
DPH (tj. 85 092.04,- Kč s DPH).

 
2) schvaluje
 Uzavření  dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1029/OSH/2021 na investiční akci „Souvislé opravy

komunikace na Sevastopolské náměstí “ se společností Vodohospodářské stavby s.r.o. , se sídlem:
Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308, kterým dojde k navýšení ceny díla na částku 615 288,- Kč
bez DPH (tj.  744 498,48,-  Kč s DPH).

 
3) ukládá
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 OSH administrovat uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 1029/OSH/2021 podle bodu I. a II. tohoto
usnesení.

 
 1. , Odbor silničního hospodářství
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka: Zdrželi se: Ing.Holý,
Mgr.Vesecká)

 

 
Oprava oplocení – ZŠ Březové Hory - výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0519/2022 14
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Oprava oplocení - ZŠ Březové Hory“ (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

INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha, IČO 62957678, za celkovou
nabídkovou cenu 310 386,67 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Oprava oplocení – ZŠ Březové Hory“ se společností INVESSALES,
spol. s r.o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha, IČO 62957678, za celkovou nabídkovou cenu
310 386,67 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: )
 

 
Cenová přirážka (marže) v Informačním centru města Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0520/2022 15
1) souhlasí
 s nastavením marže u zboží určeného k prodeji v Informačním centru města Příbram:

- ve výši 15 %, 
- s individuálním nastavením marže u zboží, jehož cena je na trhu obvyklá (nastavená dodavatelem) s
účinností od 1.7.2022.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Dodatek ke smlouvě s IRSnet CZ, s.r.o.

Usnesení číslo: R.usn.č.0521/2022 16
1) schvaluje
 uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb při prodeji vstupenek č. 697/OŠKS/2020.
 

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

 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při revitalizaci zeleně

Usnesení číslo: R.usn.č.0522/2022 17
1) schvaluje
 uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při revitalizaci zeleně s Římskokatolickou farností u kostela

Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora.
 

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

 
Krizové byty pro rodiny s dětmi

Usnesení číslo: R.usn.č.0523/2022 18
1) schvaluje
 1) vyčlenit sociální byty č. 31 a č. 38, Příbram IV, Čs. armády 5, jako krizové byty pro rodiny s dětmi, a to

za následujících podmínek: zájemce je žadatel o bydlení v azylovém domě v Příbrami, má trvalý pobyt
na území ORP Příbram, kdy maximální doba nájmu bude 6 měsíců a nájemné bude stanoveno ve výši
140 Kč/m² (včetně poplatků za služby).

2) proces přidělování krizového bytu pro rodiny s dětmi bude řešen v mimořádném režimu OSVZ, kdy
RM bude přidělení bytu následně dáno na vědomí.

 

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

 
Žádost o výjimku ze Směrnice č. 5/2021/MěÚ – prodloužení pronájmu v
sociálním bytě

Usnesení číslo: R.usn.č.0524/2022 19
1) schvaluje
 schvaluje žádost XXXX XXXXXX XXXXX o udělení výjimky ze Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro

pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“, spočívající v prodloužení nájemní smlouvy o dobu
3 měsíců, s možností prodloužení na maximální dobu 6 měsíců, v sociálním bytě č. XXX XXX XXXXXX
XX XXXXXXX XXX

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Strategie sociálního začleňování města Příbram 2022–2025

Usnesení číslo: R.usn.č.0525/2022 20
1) doporučuje
 ZM schválit dokument Strategie sociálního začleňování města Příbram 2022 -

2025.
 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do progamu zasedání ZM dne 20.06.2022.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 
Rozpočtová opatření na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0526/2022 21
1) schvaluje
 RZ0058 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s

usnesením ZM č. 702/2021/ZM bodu 3) ze dne 6.12.2021  v rámci kapitoly 741
- OE , to je navýšení nedaňových příjmů o částku 745.248,40 Kč  a navýšení
běžných výdajů (finanční vypořádání z minulých let) ve stejné výši z důvodu
přijetí dvou vratek nespotřebovaných finančních prostředků z Centra sociálních a
zdravotních služeb Příbram z projektů  Dětská skupina Berušky III, č. projektu
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016512 (částka 346.223,70 Kč) a Dětská skupina
Sluníčka III, č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016513 (částka 399.024,70
Kč).

 

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

 
Schválení finančního vypořádání PO zřízených městem Příbram za rok 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0527/2022 22
1) schvaluje
 finanční vypořádání příspěvkových organizací zřízených městem Příbram  za rok

2021 tak, jak je uvedeno v příloze.
 

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

 
Zpráva o hospodaření města za rok 2021, závěrečný účet a účetní závěrka za
období od 01.01.2021 do 31.12.2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0528/2022 23
1) doporučuje
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 ZM schválit celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Příbram za rok
2021 včetně "Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
města Příbram za období od 01.01.2021 do 31.12.2021" bez výhrad.

 
2) doporučuje
 ZM schválit účetní závěrku města Příbram za období od 01.01.2021 do

31.12.2021.
 
3) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram

dne 20.06.2022.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 
Schválení účetních závěrek PO zřízených městem Příbram za rok 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0529/2022 24
1) schvaluje
 účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola pod Svatou

Horou, Příbram.
 
2) schvaluje
 účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola Příbram-Březové

Hory, Prokopská 337.
 
3) schvaluje
 účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola, Příbram VII,

Bratří Čapků 279, příspěvková organizace.
 
4) schvaluje
 účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola, Příbram II,

Jiráskovy sady 273.
 
5) schvaluje
 účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola, Příbram VII,

28. října 1.
 
6) schvaluje
 účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola, Příbram VIII,

Školní 75.

 
 
7) schvaluje
 účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Waldorfská škola Příbram –

mateřská škola, základní škola a střední škola.
 
8) schvaluje
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 účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Školní jídelna, Příbram VIII,
Školní 75.

 
9) schvaluje
 účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Školní jídelna, Příbram II,

K Zátiší 274.
 
10) schvaluje
 účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Základní umělecká škola

Antonína Dvořáka, Příbram.
 
11) schvaluje
 účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Základní umělecká škola,

Příbram I, nám. T.G.M. 155.
 
12) schvaluje
 účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola V Zahradě.

 
 
13) schvaluje
 účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Kličkova vila.
 
14) schvaluje
 účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Klubíčko.
 
15) schvaluje
 účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Perníková

chaloupka.

 
 
16) schvaluje
 účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola 28. října 55,

Příbram VII.
 
17) schvaluje
 účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola, Příbram VII,

Bratří Čapků 278.
 
18) schvaluje
 účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka.
 
19) schvaluje
 účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola, Příbram VII,

Jana Drdy 496.
 
20) schvaluje
 účetní závěrku za rok 20201příspěvkové organizace Mateřská škola, Příbram III,

Jungmannova 91.
 
21) schvaluje
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 účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola, Příbram VIII,
Školní 131.

 
22) schvaluje
 účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola pod Svatou

Horou.
 
23) schvaluje
 účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Alternativní mateřská škola.
 
24) schvaluje
 účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Rybička.
 
25) schvaluje
 účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace CENTRUM SOCIÁLNÍCH A

ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM.
 
26) schvaluje
 účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Divadlo A. Dvořáka Příbram.
 
27) schvaluje
 účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Galerie Františka Drtikola

Příbram.
 
28) schvaluje
 účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Knihovna Jana Drdy.
 
29) schvaluje
 účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Sportovní zařízení města

Příbram.
 
30) schvaluje
 účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Technické služby města Příbrami,

příspěvková organizace
 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0530/2022 25
1) schvaluje
 RZ0061 - úpravu rozpisu rozpočtu města Příbram na rok 2022 v souladu s usnesením

RM č. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE a v
rámci běžných výdajů kapitoly 719 - OVV z důvodu přijetí neinvestiční dotace z KÚ
Středočeského kraje na projekt č.CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015548 s názvem "
Podpora soc.vyloučených a soc.vyloučením ohrožených obyvatel města Příbram při
získávání a udržení si bydlení" ve výši 1.053.701,79 Kč.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0531/2022 26
1) schvaluje
 RZ0062 - úpravu rozpisu rozpočtu města Příbram na rok 2022 v souladu s usnesením

RM č. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022 v rámci příjmů kapitoly 741 -
OE (neinvestiční přijaté transfery, ÚZ 00718) a v rámci běžných výdajů kapitoly
787 - CSZS (transfery neinvestiční, ÚZ 00718) z  důvodu přijetí první části
neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje určené pro Centrum sociálních
a zdravotních služeb Příbram na provoz Protialkoholní záchytné stanice Příbram, č.
smlouvy S-1537/ZDR/2022, ve výši 1.500.000,00 Kč

 
 

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

 
Návrh mzdových limitů příspěvkových organizací na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0532/2022 27
1) schvaluje
 mzdové limity příspěvkových organizací na rok 2022  ve výši uvedené v příloze.
 

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

 
Odkoupení vodovodního řadu, Příbram - Sázky

Usnesení číslo: R.usn.č.0533/2022 28
1) schvaluje
 uzavření kupní smlouvy s XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXX XXX

XXX XXXXXXX X X XXXXXX, na odkoupení zkolaudovaného vodovodního řadu v délce
140,47 metrů za dohodnutou cenu 1,- Kč vč. DPH.

 

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

 
Dodatek č.3 k SOD investiční akce "Příbram, ul. Milínská - úpravy
vodohospodářských sítí"

Usnesení číslo: R.usn.č.0534/2022 29
1) schvaluje
 provedení dodatečně navržených změn na investiční akci  "Příbram, ul. Milínská - úpravy

vodohospodářských sítí" podle Změnového listu č.3, který představuje vícepráce ve výši 2 110 748,50
Kč bez DPH (tj. 2 554 005,68 Kč s DPH) a méněpráce ve výši 371 496,91 Kč bez DPH (tj.
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449 511,26 Kč s DPH), což ve výsledku navyšuje cenu díla o  1 739 251,59 Kč bez DPH (tj. 2
104 494,42 Kč s DPH). Celková výše hodnoty uvedené dodatečně navrhované změny podle Změnového
listu č.3 představují vícepráce ve výši 1 739 251,59 Kč bez DPH (tj. 2 104 494,42 Kč s DPH).

 
2) schvaluje
 uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. 532/OIRM/2021 na investiční akci  "Příbram, ul. Milínská -

úpravy vodohospodářských sítí" se společností 1. SčV, a. s., Novohospodská 93, 261 01 Příbram, IČO:
47549793, kterým dojde ke změně díla podle Změnového listu č.3 a jímž se mění celková cena díla na
částku 26 403 275,63 Kč bez DPH (tj. 31 947 963,51 Kč s DPH).

 
3) ukládá
 OIRM administrovat uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. 532/OIRM/2021 podle bodu I. a II. tohoto

usnesení.
 
 1. , Odbor investic a rozvoje města
 

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

 
Most Ryneček – uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení

Usnesení číslo: R.usn.č.0535/2022 30
1) schvaluje
 uzavřít smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní

souvisejících v rámci stavby „Most Ryneček“ s GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se
sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01, Ústí nad Labem. Odhad celkových nákladů
na přeložku plynárenského zařízení je cca 420 000,00 Kč bez DPH (tj. 508 200,00
Kč s DPH).

 

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

 
Domov seniorů, ul. Žežická - Dodatek č. 3 k SoD

Usnesení číslo: R.usn.č.0536/2022 31
1) schvaluje
 1. změnu závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), který představuje
méněpráce 412 017,62 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 1 108 837,80 Kč bez
DPH (dle změnového listu č. 8)

2. změnu závazku podle ust. § 222 odst. 6 zákona, který představuje
méněpráce 378 442,71 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 4 390 563,30 Kč bez
DPH (dle změnového listu č. 9)

3. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 212/OIRM/2021 ze dne
12.03.2021 na akci „Domov seniorů, ul. Žežická – Příbram VII“ se společností
INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 –
Nové město, IČO: 62957678, kterým dojde ke změně díla podle změnových
listů č. 8 – 9,  jímž se mění celková cena díla na částku 37 482 026,99 Kč bez
DPH
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2) ukládá
 OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě

o dílo č. 212/2021 ze dne 12.03.2021, dle bodu I. tohoto usnesení
 
 1. , Odbor investic a rozvoje města
 
 2. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Stoka B – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti

Usnesení číslo: R.usn.č.0537/2022 32
1) schvaluje
 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti v rámci

stavby „Stoka B“ s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,
IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, 140 00, Praha.
Finanční náhrada za zřízení věcného břemene – služebnosti za předpokládaného
rozsahu 1 překopu činí 17 407,68 Kč bez DPH (tj. 21 063,29 Kč s DPH).

 

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

 
Dodatek č.1 ke SML č. 982/OIRM/2021 "ruční sanace havarijního stavu stěn
a dna štolové kanalizační stoky, ul. Pražská.

Usnesení číslo: R.usn.č.0538/2022 33
1) schvaluje
 rozšíření předmětu díla a uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 982/OIRM/2021 na stavební práce

spočívající v "ruční sanace havarijního stavu stěn a dna štolové kanalizační stoky, ul. Pražská" se
společností 1. SčV, a. s., Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, IČO: 47549793, jímž se mění celková cena díla
na částku která nepřesáhne cenu 12 278 390,08 Kč bez DPH (tj. 14 856 852,00 Kč s DPH).

 
2) ukládá
 OIRM administrovat uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 982/OIRM/2021 podle bodu I. tohoto

usnesení.
 
 1. , Odbor investic a rozvoje města
 

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

 
MŠ Klubíčko - žádost o povolení výjimky z počtu dětí na třídu mateřské školy
pro šk.r. 2022/2023

Usnesení číslo: R.usn.č.0539/2022 34
1) povoluje
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 na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Klubíčko, Okružní 200, 261 01 Příbram VII výjimku z počtu
přijatých dětí na třídu mateřské školy pro školní rok 2022/2023 ve dvou třídách z 24 na 26 dětí a v jedné
třídě z 24 na 27 dětí

 

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

 
Žádost ředitelky Mateřské školy Rybička o souhlas zřizovatele s převodem
finančních prostředků z rezervního do investičního fondu

Usnesení číslo: R.usn.č.0540/2022 35
1) schvaluje
 převod finančních prostředků ve výši 100.000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic v příspěvkové

organizaci Mateřská škola Rybička
 

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

 
Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI v příspěvkové organizaci Základní
umělecká škola, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155

Usnesení číslo: R.usn.č.0541/2022 36
1) bere na vědomí
 výsledky inspekční a kontrolní činnosti provedené Českou školní inspekcí ve dnech 01.-03.03.2022

v příspěvkové organizaci Základní umělecká škola, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155.
 

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

 

 
Pohádky pro děti z Ukrajiny – žádost o poskytnutí finančního daru

Usnesení číslo: R.usn.č.0542/2022 37
1) schvaluje
 1. poskytnutí finančního daru ve výši 19 000 Kč pro neziskovou organizaci Čtení děti změní, z.s. se

sídlem Větrná 373, Levín, 267 01 Králův Dvůr, IČO 08150087, který bude využit na vydání knihy
Pohádky pro děti z Ukrajiny,

2. uzavření darovací smlouvy se subjektem Čtení děti změní, z.s. se sídlem Větrná 373, Levín, 267
01 Králův Dvůr, IČO 08150087 o poskytnutí daru ve výši 19 000 Kč na vydání knihy Pohádky pro
děti z Ukrajiny.

 

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

 

 
All Stars School – mateřská škola a základní škola, s.r.o. – žádost o finanční
příspěvek
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Usnesení číslo: R.usn.č.0543/2022 38
1) doporučuje
 1. ZM schválit finanční příspěvek subjektu All Stars School – mateřská škola a

základní škola, s.r.o., se sídlem Březnická 135, 261 01 Příbram III formou
daru ve výši 250 000 Kč

 
 
2) ukládá
 OVV zařadit  materiál do  programu ZM dne 20.6.2022
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka: zdržel se: Mgr.
Vesecká, Ing. Rotter)

 

 
Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace –
výsledek šetření stížnosti

Usnesení číslo: R.usn.č.0544/2022 39
1) bere na vědomí
 výsledky šetření stížnosti na právnickou osobu Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279,

příspěvková organizace doručenou České školní inspekci dne 02.05.2022 a vzhledem k závěru šetření
nepřijímá opatření vůči ředitelce školy.

 

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

 
Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 – žádost o vyjádření se k záměru

Usnesení číslo: R.usn.č.0545/2022 40
1) souhlasí
 s předložením projektového záměru v rámci Výzvy z operačního programu IROP+ vyhlášené v rámci

specifického cíle 4.1: Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti
vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné
posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu pod názvem projektu:
Modernizace školy ZŠ Školní Příbram a se splněním všech požadovaných podmínek.

 

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

 
Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní
umělecké školy Antonína Dvořáka, Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0546/2022 41
1) stahuje
 materiál z RM
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Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o ID na projekt „Reprezentace mistrovství Evropy“

Usnesení číslo: R.usn.č.0547/2022 42
1) schvaluje
 1. poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč pro fyz. osobu XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX

XXXXXXX, na projekt s názvem „Reprezentace mistrovství Evropy“, 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 s fyz, osobou XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX,
o poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč na projekt s názvem „Reprezentace mistrovství Evropy“, 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.

 
 Schválen (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)

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

 
Hoorn - projekt Robotics moves the world

Usnesení číslo: R.usn.č.0548/2022 43
1) schvaluje
 zahraniční pracovní cestu do Hoornu v rámci projektu Robotics moves the world ve

dnech 12.06 - 16.06.2022 ve složení Mgr. Konvalinka a Ing. Enenkelová a řidič.

 

 
 

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

 
Příspěvek na předfinancování nebo financování podpůrných personálních
pozic v základních školách

Usnesení číslo: R.usn.č.0549/2022 44
1) schvaluje
 příspěvek ve výši 600.000,00 Kč pro každou ze základních škol zřizovaných městem Příbram na

předfinancování nebo financování podpůrných personálních pozic, které není možné v současné době
hradit z prostředků státního rozpočtu.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Poznámka: Proti: Ing. Rotter)
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Pronájem pozemku p. č. 715/105 v k. ú. Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0550/2022 45
1) schvaluje
 1) úhradu částky ve výši 53.030 Kč/rok, za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 715/105 v katastrálním

území Březové Hory, České republice - Diamo, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem,
IČO 00002739, a to zpětně za tři roky,

2) uzavření smlouvy o pronájmu  pozemku p. č. 715/105 v katastrálním území  Březové Hory, který je
ve vlastnictví ČR - Diamo, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO 00002739, na
dobu určitou 10 let, za účelem provozování dopravního hřiště, za nájemné ve výši 53.030 Kč/rok. Výše
nájemného bude jedenkrát ročně upravována dle míry inflace vyhlašované Českým statistickým úřadem.
V případě porušení smluvních podmínek budou po městu Příbram požadovány smluvní pokuty, a to dle
návrhu smlouvy, který je přílohou předkládaného materiálu.

 

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

 
Žádost o směnu pozemků v katastrálním území Zdaboř

Usnesení číslo: R.usn.č.0551/2022 46
1) doporučuje
 ZM schválit směnu části pozemku p. č. 79/1 o výměře cca 350 m2 z celkové výměry 611 m2 (část pozemku

je vyznačena v situačním snímku, který je nedílnou součástí předkládaného materiálu) v katastrálním
území Zdaboř, který je ve vlastnictví města Příbram, za část pozemku p. č. 49/38 o výměře cca 1189
m2 z celkové výměry 3098m2 (část pozemku je vyznačena v situačním snímku, který je nedílnou součástí
předkládaného materiálu), dále pozemek p. č. 49/49 a p. č. 49/48, vše v katastrálním území Zdaboř, které
jsou ve vlastnictví společnosti Rezidence Zdaboř s.r.o., se sídlem Randova 3205/2, 150 00 Praha 5 -
Smíchov, IČO 27435067, s tím, že:
- rozdíl v hodnotách pozemků stanovených výpočtem podle jejich skutečných výměr, v souladu s
geometrickým plánem, při ceně 381 Kč/m2, bude vyrovnán doplatkem kupní ceny ze strany města,
- bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno již uložených vodovodních sítí a veřejného osvětlení, ve
prospěch města Příbram, a to pouze v případě prokázání existence těchto sítí v pozemku p. č. 79/1 v
k. ú. Zdaboř,
- směna pozemků bude podmíněna zajištěním přístupu přes pozemek p. č. 79/1 v k. ú. Zdaboř ke stávající
trafostanici, která se nachází na pozemku p. č. st. 403 v k. ú. Zdaboř.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento název materiálu do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 20.6.2022.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 
Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram č. 0301/2022 ze dne
21.3.2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0552/2022 47
1) schvaluje
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 revokaci usnesení Rady města Příbram č. 0301/2022 ze dne 21.3.2022.
 

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

 
Žádost o odprodej části pozemku p. č. 715/80 o výměře cca 7 m2 z celkové
výměry 3794 m2 v k. ú. Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0553/2022 48
1) doporučuje
 ZM schválit odprodej části pozemku p. č. 715/80 o výměře cca 7 m2 z celkové výměry 3794 m2 v k. ú.

Březové Hory (část pozemku vyznačena v situačním snímku, který je přílohou předloženého materiálu),
za cenu 1790 Kč/m2, do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín – Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, s podmínkou bezplatného zřízení věcného
břemene uložení, provozu, údržby a oprav veřejného osvětlení, ve prospěch prodávajícího, a to pouze
v případě prokázání existence těchto sítí v předmětu kupní smlouvy. Kupující uhradí náklady spojené se
zaměřením a vytyčením veřejného osvětlení.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento název materiálu do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 20.6.2022.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 
1) Návrh na bezúplatný převod staveb uvedených v důvodové zprávě 2)
Návrh na úplatný převod závlahového systému a osvětlení dle důvodové
zprávy 3) Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy mezi městem Příbram a
spolkem SK SPARTAK Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0554/2022 49
1) doporučuje
 ZM schválit bezúplatný převod stavby bez č. p./č. e. (technické vybavení), která stojí na pozemku p. č.

1138/10 v katastrálním území Příbram, stavby bez č. p./č. e. (jiné stavby), která stojí na pozemku p. č.
1138/11 v k. ú. Příbram a stavby bez č. p./č. e. (jiné stavby), která stojí na pozemku p. č. 1138/14 v k.
ú. Příbram, z vlastnictví SK SPARTAK Příbram, spolek, Žižkova 694, 261 01 Příbram II, IČO 61904899,
do vlastnictví města Příbram.

 
2) doporučuje
 ZM  schválit odkup závlahového systému a osvětlení v areálu Spartak (specifikované v příloze č. 1 a č. 2

  předkládaného materiálu), a to za cenu dle aktuálního znaleckého posudku, z vlastnictví SK SPARTAK
Příbram, spolek, Žižkova 694, 261 01 Příbram II, IČO 61904899, do vlastnictví města Příbram.

 
3) doporučuje
 a) ZM schválit ukončení smlouvy o nájmu pozemků a staveb ze dne 31. 10. 2001 ve znění pozdějších

dodatků, která byla uzavřena mezi pronajímatelem městem Příbram a nájemcem SK SPARTAK
PŘÍBRAM, spolek, kde dni podpisu nové nájemní smlouvy.
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b) ZM schválit uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků, vše v katastrálním území Příbram,
mezi pronajímatelem městem Příbram a nájemcem SK SPARTAK Příbram, spolek, Žižkova 694, 261
01 Příbram II, IČO 61904899. Jedná se o pozemky p. č. 1137, p. č. 1138/1, p. č. 1138/8 (na pozemku
stojí stavba č. p. 694, Příbram II, která je ve vlastnictví SK SPARTAK Příbram, spolek), p. č. 1140/1, p.
č. 1140/3, p. č. 1138/10 (na pozemku stojí budova bez č. p./č. e., která je ve vlastnictví SK SPARTAK
Příbram), p. č. 1138/11 (na pozemku stojí budova bez č. p./č. e., která je ve vlastnictví SK SPARTAK
Příbram), p. č. 1138/14 (na pozemku stojí budova bez č. p./č. e., která je ve vlastnictví SK SPARTAK
Příbram), p. č. 1145/2, p. č. 1148/2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12.
2032,  za nájemné ve výši 135.000 Kč/rok + DPH. V případě, že míra meziroční inflace průměrných
spotřebitelských cen v položce imputované nájemné za období příslušného kalendářního roku překročí
dle údajů Českého statistického úřadu 2,5%, bude pronajímatel oprávněn jednostranně zvýšit roční
nájemné o míru takto zjištěné meziroční inflace položky imputovaného nájemného v tabulce průměrných
spotřebitelských cen dle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu. Předmět nájmu je poskytován
za účelem provozování sportoviště určeného k výkonu sportovní činnosti organizované nájemcem pro
jeho členy, příp. k pořádání sportovních akcí určených pro veřejnost.
Celé uhrazené nájemné a dále částku ve výši 500.000 Kč (vše bez DPH) bude pronajímatel v plné
výši investovat do provádění oprav, údržby a případně i investic do předmětu nájmu během příslušného
kalendářního roku. Zastupitelstvo dále pověřuje Radu města Příbram rozhodováním o právních jednáních
města Příbram směřujících ke změnám smluvních podmínek týkajících se nájemního vztahu dle takto
uzavřené nájemní smlouvy a dále rozhodováním o případném ukončení trvání takto uzavřené nájemní
smlouvy v případě naplnění zákonných nebo smluvních podmínek pro takový postup ze strany města
Příbram.

Varianta 1: Srážková voda bude vždy fakturována nájemci
Varianta 2: Srážková voda bude vždy hrazena pronajímatelem.

Návrh nájemní smlouvy je přílohou předkládaného materiálu.
 
4) ukládá
 OVV zařadit tento název materiálu do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 20. 6. 2022.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 
DNS na výstavbu, opravy a údržbu pozemních komunikací města Příbram –
navýšení finančního rámce

Usnesení číslo: R.usn.č.0555/2022 50
1) schvaluje
 navýšení finančního rámce dynamického nákupního systému s názvem „DNS na výstavbu,

opravy a údržbu pozemních komunikací města Příbram“ na 200 000 000 Kč bez DPH
 
2) ukládá
 OPVZ realizovat nezbytné kroky k navýšení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Oprava koridoru – ZŠ Školní – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0556/2022 51
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Oprava koridoru – ZŠ Školní“ (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

INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha, IČO 62957678, za celkovou
nabídkovou cenu 1 310 332,31 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Oprava koridoru – ZŠ Školní“ se společností INVESSALES, spol. s r.o.,
se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha, IČO 62957678, za celkovou nabídkovou cenu 1 310 332,31
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: )
 

 
Odvlhčení stěny - MŠ pod Svatou Horou – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0557/2022 52
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Odvlhčení stěny - MŠ pod Svatou Horou“ (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
1 019 826,00 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Odvlhčení stěny - MŠ pod Svatou Horou“ se společností ANDAF-
TIER s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha, IČO 02330407, za celkovou nabídkovou cenu
1 019 826,00 Kč bez DPH.
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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: )
 

 
Výzva ke zjednání nápravy - OZV o nočním klidu č. 1/2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0558/2022 53
1) bere na vědomí
 skutečnosti uvedené ve výzvě ke zjednání nápravy formou  úpravy OZV č. 1/2022 o nočním klidu, a to

vypuštění čl. 3 odst. 2 bod první.
 
2) doporučuje
 ZM výzvě nevyhovět.
 
3) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 20.06.2022.
 
 3. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 
Podání žádosti o dotaci na projekt spočívající v realizaci parku kolem
Čekalíkovského rybníka

Usnesení číslo: R.usn.č.0559/2022 54
1) schvaluje
 podání žádosti o dotaci na projekt spočívající v revitalizaci parku kolem

Čekalíkovského rybníka do výzvy č. 161 z Operačního programu Životní prostředí.
 

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

 
Uzavření MEMORANDA O SPOLEČNÉM ZÁJMU A POSTUPU ve věci propojování
vodárenských soustav a spolupráce při přípravě opatření ke zvýšení
zabezpečenosti dodávky pitné vody na území Středočeského kraje, okres
Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0560/2022 55
1) bere na vědomí
 MEMORANDUM O SPOLEČNÉM ZÁJMU A POSTUPU ve věci propojování vodárenských soustav a

spolupráce při přípravě opatření ke zvýšení zabezpečenosti dodávky pitné vody na území Středočeského
 kraje, okres Příbram.
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2) doporučuje
 ZM uzavření MEMORANDA O SPOLEČNÉM ZÁJMU A POSTUPU schválit.
 
3) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 20.06.2022.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 

........................................
Mgr. Renáta Vesecká v.r.

Ověřuje
Ing. Jindřich Vařeka v.r.

Ověřuje
 
 
 

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

starosta
 
 
 

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

Zapsal
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