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V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

MěÚ Příbram

 
Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 13.06.2022

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0561/2022 Schválení programu včetně návrhů změn a
doplňků

R.usn.č.0562/2022 Pronájem bytové jednotky č. 17 (standard) v
Příbrami III, ul. Dlouhá čp. 100

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.0563/2022 Pronájem bytové jednotky č. 13 (standard) v
Příbrami VII, tř. Osvobození čp. 307

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.0564/2022 Návrh na schválení uzavření dodatku č. 20 ke
Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
č. 611/MERK/2011, ve znění pozdějších dodatků

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.0565/2022 Návrh z jednání Bytové komise ze dne 1.6.2022 Ing. Pavla Sýkorová
R.usn.č.0566/2022 Uzavření partnerských smluv na akci Novák Fest Bc. Vlastimil Ševr
R.usn.č.0567/2022 Směrnice o krátkodobém pronájmu Lesního

divadla Skalka v Podlesí
Bc. Vlastimil Ševr

R.usn.č.0568/2022 Podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu
cestovního ruchu - "Stanoviště pro obytná auta v
areálu Nového rybníku"

Mgr. Markéta
Herynková

R.usn.č.0569/2022 Předání vozidla SZM Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0570/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0571/2022 Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0572/2022 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí části
výtěžku z veřejné sbírky

Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0573/2022 Vytvoření sportovního revíru z malé vodní nádrže
Kaňka

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0574/2022 Smlouva o smlouvě budoucí kupní, vodovodní a
kanalizační řad v k.ú. Žežice, TM Consult a.s.

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0575/2022 Prodloužení platnosti smlouvy o úpravě vztahů
s První vodovodní a kanalizační, s.r.o., v lokalitě
Příbram - Barandov

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0576/2022 Parkoviště Na Flusárně – realizace přeložky el.
vedení

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0577/2022 Úprava umývárny – SPŠ a VOŠ Příbram – výběr
dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0578/2022 Novostavba informačního altánu – zrušení Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0579/2022 Oprava střechy ZŠ Školní (2) – výběr dodavatele Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0580/2022 Základní škola pod Svatou Horou, Příbram –
žádost o vyjádření se k záměru

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0581/2022 Výsledek konkursního řízení na obsazení
pracovního místa ředitele Základní umělecké školy
Antonína Dvořáka, Příbram

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0582/2022 Mateřská škola, Příbram VII, Bratří Čapků 278-
žádost o povolení výjimky z počtu dětí na třídu
mateřské školy pro šk. r. 2022/2023

Ing. Lea Enenkelová
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R.usn.č.0583/2022 Žádost o ID na projekt „Semifinále amerického
fotbalu“

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0584/2022 Otevření školních hřišť 2023 Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0585/2022 Kežmarok_EL´RO 2022 Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0586/2022 Odměny ředitelů škol a školských zařízení za 1.

pololetí 2022
Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0587/2022 Mateřská škola pod Svatou Horou - souhlas
zřizovatele se zapojením mateřské školy do
projektu: Obědy do škol ve Středočeském kraji IV

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0588/2022 Návrh na přidělení bytu v DPS PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.0589/2022 Výjimka z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – návrh na

přidělení ubytovací buňky
PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0590/2022 Výjimka z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – návrh na
přidělení ubytovací buňky

PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0591/2022 Žádost o výjimku z Pravidel č. 1/2018/MěÚ –
prodloužení doby ubytování v městské ubytovně

PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0592/2022 Výjimka ze Směrnice č. 5/2021/MěÚ – návrh na
přidělení sociálního bytu

PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0593/2022 Žádost o prodej části pozemku p. č. 969 v k. ú.
Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0594/2022 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části vývěsní
skříňky v Plzeňské ulici v Příbrami I se spolkem
Šance pro Příbram z. s.

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0595/2022 Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města
Příbram č. 676/2021 ze dne 12.7.2021

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0596/2022 Žádost o vyjádření vlastníka pozemků k
navrhovaným opatřením v rámci projektu „Studie
odtokových poměrů v povodí Kocáby – ORP
Příbram, Dobříš, Černošice“

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0597/2022 Žádost o směnu pozemků v katastrálním území
Příbram a v katastrálním území Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0598/2022 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu
chodníku se smlouvou o výpůjčce části pozemku p.
č. 2644 v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0599/2022 Žádost o ukončení smlouvy o nájmu nebytových
prostor č. 23/2003/373/OSB/K ze dne 07.01.2004,
ve znění pozdějších dodatků dohodou

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0600/2022 Prodej části pozemku p. č. 1376/4 v k. ú. Příbram Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0601/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení přípojky plynovodu, vodovodní přípojky,
kanalizační přípojky a umístění kanalizační šachty
– pozemky p. č. 3180/3 a p. č. 3183/5, oba v k. ú.
Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0602/2022 Návrh na zrušení Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene A 113/OSM/2022 a
žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení vodovodního řadu, řadu splaškové
kanalizace, přípojek splaškové kanalizace, přípojek
vodovodu a umístění 2 ks vodovodních šachet a 2
ks kanalizačních šachet – pozemek p. č. 3812/41 v
k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková
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R.usn.č.0603/2022 Návrh na zrušení Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene A 481/OSM/2022 a
žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN – pozemky p. č.
29/4 a p. č. 41/15, oba v k. ú. Orlov

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0604/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení vedení veřejného osvětlení, vodovodního
řadu, splaškové kanalizace a umístění vodoměrné
šachty, kanalizačních šachet a sloupů veřejného
osvětlení – pozemky p. č. 334/3, p. č. 336/1 a p.
č. 101/6, vše v k. ú. Žežice

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0605/2022 1) 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.
2) Žádost o ukončení smlouvy o dodávce vody č.
350002018//302/OSM/2019 ze dne 26.04.2019,
ve znění pozdějšího dodatku dohodou

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0606/2022 Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných
činností v nevhodnou denní dobu

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0607/2022 Modernizace osobního výtahu – Příbram VIII/100 Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0608/2022 Interiérové vybavení – Domov seniorů, Příbram
VII - výběr dodavatele a zrušení části 6

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0609/2022 2022 Výspravy komunikací po zimě – výběr
dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0610/2022 Rekonstrukce ul. Prokopská, Příbram VI-Březové
Hory – výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0611/2022 NPO_podání žádosti o dotaci_Rekonstrukce
veřejného osvětlení ve městě Příbram - 2. etapa

Mgr. Markéta
Herynková

R.usn.č.0612/2022 Záměr zakázky – „Centrální nákup na mobilní
hlasové a datové služby pro město Příbram 2022“

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0613/2022 Informace o uplynutí šestiletého období výkonu
práce na vedoucím pracovním místě ředitele
Waldorfské školy Příbram – mateřské školy,
základní školy a střední školy

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0614/2022 JUDr. Václav Mayer - žádost o vydání souhlasu s
přemístěním provozovny

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

 
Projednané informace na programu jednání dne: 13.06.2022

 
 Název Předkladatel

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

 
 
 

Materiály zamítnuty na programu jednání dne: 13.06.2022
 

Číslo Název Předkladatel
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Žádost o ID na Rallysprint série 2022 Ing. Lea Enenkelová
Žádost o ID na Rallysprint série 2022 Ing. Lea Enenkelová
Žádost o ID na Rallysprint série 2022 Ing. Lea Enenkelová
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MěÚ Příbram

Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků

Usnesení číslo: R.usn.č.0561/2022 4
1) schvaluje
 upravený program dnešního jednání RM.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Mgr. Vesecká
nehlasovala.)

 

 
Pronájem bytové jednotky č. 17 (standard) v Příbrami III, ul. Dlouhá čp. 100

Usnesení číslo: R.usn.č.0562/2022 5
1) schvaluje
 pronájem bytové jednotky č. 17 (standard) v Příbrami III, ul. Dlouhá čp. 100 v

pořadí pro:
 
1) XXXXXXXX XXXXXXXX, bytem X XXXX XXXX XXX XX, 261 01 Příbram VI, na

dobu určitou 2 let, za cenu 140,- Kč/m2/měsíc,
2) XXXXXX XXXXXX, bytem XXX XXXXXX XXX X, 261 01 Příbram IV, na dobu

určitou 2 let, za cenu 135,-Kč/m2/měsíc,
3) XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX bytem XXXXXXXX XXX XXX,  261 01 Příbram IV,

na dobu určitou 2 let, za cenu 130,-Kč/m2/měsíc.
 

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

 
Pronájem bytové jednotky č. 13 (standard) v Příbrami VII, tř. Osvobození čp.
307

Usnesení číslo: R.usn.č.0563/2022 6
1) schvaluje
 pronájem bytové jednotky č. 13 v Příbrami VII, ul. tř. Osvobození  čp. 307 v

pořadí pro:
 
1) XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXX XXX,  261 01 Příbram IV, na

dobu určitou 2 let, za cenu 140,-Kč/m2/měsíc,
2) XXXXXX XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXX XXX, 261 01 Příbram III, na

dobu určitou 2 let, za cenu 136,-Kč/m2/měsíc,
3) XXXXXXXXXXXXXXXX, bytem X XXXX XXXX XXX XX,  261 01 Příbram IV, na

dobu určitou 2 let, za cenu 123,-Kč/m2/měsíc.
 

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

 
Návrh na schválení uzavření dodatku č. 20 ke Smlouvě o nájmu prostoru
sloužícího k podnikání č. 611/MERK/2011, ve znění pozdějších dodatků
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Usnesení číslo: R.usn.č.0564/2022 7
1) bere na vědomí
 oznámení pana XXXXXXXXX XXXX, podnikatele – fyzická osoba, IČO 18614329,

XXXXXXXXX XXX XX, XXX XXX XX, o převodu obchodního závodu na firmu
Železářství Říha, s.r.o., IČO 14200538, Dlouhá 138, 261 01 Příbram, 

 
2) schvaluje
 uzavření dodatku č. 20 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č.

611/MERK/2011   ve znění pozdějších dodatků, kterým se mění účastník Smlouvy,
na straně nájemce, na společnost: Železářství Říha, s.r.o., IČO 14200538, Dlouhá
138, 261 01 Příbram, zast. XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXXX, jednatelé, za stejných, dosud sjednaných smluvních podmínek
a uvedených v důvodové zprávě,

 

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

 
Návrh z jednání Bytové komise ze dne 1.6.2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0565/2022 8
1) schvaluje
 1) uzavřít dodatek č. 1  k nájemní smlouvě č.467/MERK/2020 ze dne 19.6.2020

(konsolidované znění) s XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XX
XX X XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX byt standard,  1+2, cena
100,00 Kč/m2/měsíc, od 1.7.2022  na dobu určitou – 2 roky.

2) uzavřít dodatek č. 5  k nájemní smlouvě č.886/MERK/2014 ze dne 25.6.2014
(konsolidované znění) s XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XX
XX X XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXX XXX, byt pro PVO, 1+0,  cena 66,00,Kč/m2/
měsíc, od 1.7. 2022  na dobu určitou – 2 roky.

 
2) schvaluje
 uzavřít nájemní smlouvu  s XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXX

X XXXXXXXX XXX XXX XXXXXX XXX XX byt pro PVO, 1+2,  cena 66,00 Kč/m2/
měsíc, od 1.8. 2022  na dobu určitou – 2 roky.

 

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

 
Uzavření partnerských smluv na akci Novák Fest

Usnesení číslo: R.usn.č.0566/2022 9
1) schvaluje
 uzavření partnerských smluv s níže uvedenými subjekty, které finančně podpoří

akci Novák Fest takto:

Nej.cz s.r.o.

částka - 30.000,00 Kč

VoZP ČR
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částka - 20.000,00 Kč

Auto Černý spol. s r.o.

částka - 10.000,00 Kč

Solitea, a.s.

částka - 10.000,00 Kč

 
 

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

 
Směrnice o krátkodobém pronájmu Lesního divadla Skalka v Podlesí

Usnesení číslo: R.usn.č.0567/2022 10
1) schvaluje
 Směrnici č. 1/2022 o poskytování krátkodobého pronájmu prostor Lesní divadlo Skalka v Podlesí v

upraveném znění.
 

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

 
Podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu cestovního ruchu -
"Stanoviště pro obytná auta v areálu Nového rybníku"

Usnesení číslo: R.usn.č.0568/2022 11
1) schvaluje
 podání žádosti o dotaci do Programu 2022 pro poskytování dotací na podporu dopravní

infrastruktury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního
ruchu na projekt „Stanoviště pro obytná auta v areálu Nového rybníka“.

 

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

 
Předání vozidla SZM

Usnesení číslo: R.usn.č.0569/2022 12
1) schvaluje
 předání vozidla Škoda Rapid, RZ 4SM 7622, rok výroby 2018 v pořizovací hodnotě 254.500,00 Kč

příspěvkové organizaci Sportovní zařízení města Příbram, Legionářů 378, Příbram VII, IČ 71217975 do
vlastnictví příspěvkové organizace.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Změny rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0570/2022 13
1) schvaluje
 RZ0070 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly 777 - OŠKS v

souladu s usnesením RM č. usn 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022 a ZM č. usn. 839/2022 ze dne
23.05.2022 z důvodu poskytnutí individuální dotace TJ AMASOMA Příbram, z.s. na projekt s názvem
"Rekonstrukce a nutná údržba ploch a zázemí hřiště" ve výši 470.000,00 Kč.

 
2) schvaluje
 RZ0071 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly  777 - OŠKS v

souladu s usnesením RM č. usn 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022 a ZM č. usn. 841/2022 ze dne
23.05.2022  z důvodu poskytnutí individuální dotace HC Příbram, z.s. na projekt "Źádost o dotaci na
pokrytí nárůstu cen za pronájem ledů" ve výši 709.000, 00 Kč.

 
3) schvaluje
 RZ0066 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly 719 - OVV  v

souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022 z důvodu nevyčerpané  části
dotace v roce 2021 na projekt "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP
Příbram" ve výši 454.230.74 Kč.

 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0571/2022 14
1) schvaluje
 RZ0074 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022  v souladu s usnesením RM ze

dne 24.01.2022 usn. č. 0068/2022 - bodu 2) , tj. navýšení běžných  výdajů kapitoly
777 - OŠKS o částku 1.937.055,24 Kč a snížení běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ
(Transfery - předpoklad) ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestičních prostředků
na základě uzavřené grantové smlouvy 2020-1-CZ01-KA201-078440 na projekt s
více příjemci v rámci programu Erasmus+.

 

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

 
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí části výtěžku z veřejné sbírky

Usnesení číslo: R.usn.č.0572/2022 15
1) schvaluje
 uzavření Smlouvy o poskytnutí  části výtěžku veřejné sbírky ve výši 677.102,00 Kč

se společností ADRA, o.p.s., Markova 600/6, 158 00 Praha 5, IČO: 61388122.
 

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

 
Vytvoření sportovního revíru z malé vodní nádrže Kaňka
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Usnesení číslo: R.usn.č.0573/2022 16
1) schvaluje
 záměr vytvořit sportovní revír na malé vodní nádrži Kaňka, předložený Českým

rybářským svazem, z. s., místní organizací Příbram, Za Kaňkou 232, Příbram III,
PSČ 261 01, IČO  18608264.

 

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

 
Smlouva o smlouvě budoucí kupní, vodovodní a kanalizační řad v k.ú. Žežice,
TM Consult a.s.

Usnesení číslo: R.usn.č.0574/2022 17
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup vodovodního a kanalizačního

řadu v k.ú. Žežice se společností TM Consult a.s., IČO: 28076192, Orlov 79, 261
01  Příbram, za předem dohodnutou cenu ve výši 1,- Kč. 

 

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

 
Prodloužení platnosti smlouvy o úpravě vztahů s První vodovodní a
kanalizační, s.r.o., v lokalitě Příbram - Barandov

Usnesení číslo: R.usn.č.0575/2022 18
1) schvaluje
 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o úpravě vzájemných práv a povinností

vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací č. 289/OIRM/2018 s První
vodovodní a kanalizační, s.r.o., IČO: 24276782, Husova 635, 261 01  Příbram VI,
kterým se prodlužuje její platnost na dobu určitou do 31. 12. 2022.

 

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

 
Parkoviště Na Flusárně – realizace přeložky el. vedení

Usnesení číslo: R.usn.č.0576/2022 19
1) schvaluje
 uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce

el. energie, se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, v rámci realizace parkoviště Na Flusárně, a to
za cenu realizace 1 204 850,45 Kč (nepodléhá DPH).

 
2) ukládá
 OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření smlouvy o realizaci

přeložky dle bodu I. tohoto usnesení.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Úprava umývárny – SPŠ a VOŠ Příbram – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0577/2022 20
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Úprava umývárny – SPŠ a VOŠ Příbram“ (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 698 200,21 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Úprava umývárny – SPŠ a VOŠ Příbram“ se společností INVESSALES,
spol. s r.o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha, IČO 62957678, za celkovou nabídkovou cenu
698 200,21 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: )
 

 
Novostavba informačního altánu – zrušení

Usnesení číslo: R.usn.č.0578/2022 21
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Novostavba informačního altánu“ (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 zrušení dílčí veřejné zakázky „Novostavba informačního altánu“ a o jejím opětovném vypsaní za

obdobných podmínek.
 
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: )
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Oprava střechy ZŠ Školní (2) – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0579/2022 22
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Oprava střechy ZŠ Školní (2)“ (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 2 312
181,37 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Oprava střechy ZŠ Školní (2)“ se společností IZOP-PB s.r.o., se sídlem
Seifertova 525, 261 01 Příbram, IČO 01951891, za celkovou nabídkovou cenu 2 312 181,37 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: )
 

 
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram – žádost o vyjádření se k záměru

Usnesení číslo: R.usn.č.0580/2022 23
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 pod Svatou Horou a se splněním všech požadovaných podmínek.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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.0581/2022 24
1) jmenuje
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 pana Ing. Petra Kollerta, DiS. ředitelem Základní umělecké školy Antonína Dvořáka, Příbram
s účinností od 01.08.2022.

 

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

 
Mateřská škola, Příbram VII, Bratří Čapků 278- žádost o povolení výjimky z
počtu dětí na třídu mateřské školy pro šk. r. 2022/2023

Usnesení číslo: R.usn.č.0582/2022 25
1) povoluje
 na základě žádosti ředitelky Mateřské školy, Příbram VII, Bratří Čapků 278 výjimku z počtu přijatých dětí

na třídu mateřské školy pro školní rok 2022/2023 ve čtyřech třídách odloučeného pracoviště v Příbrami
VII, Bratří Čapků 235 z počtu 24 na 25 dětí.

 

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

 
Žádost o ID na projekt „Semifinále amerického fotbalu“

Usnesení číslo: R.usn.č.0583/2022 26
1) schvaluje
 1. poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč pro subjekt PŘÍBRAM BOBCATS z.s., 28. října 5, 261 01

Příbram VII, IČO: 26551152 na projekt s názvem „Semifinále amerického fotbalu“, 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 PŘÍBRAM BOBCATS z.s., 28. října 5, 261 01 Příbram
VII, IČO: 26551152, o poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč na projekt s názvem „Semifinále amerického
fotbalu“, 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: )
 

 
Otevření školních hřišť 2023

Usnesení číslo: R.usn.č.0584/2022 27
1) souhlasí
 s návrhem Odboru školství, kultury a sportu MěÚ Příbram zpřístupnit na období letních školních prázdnin

(01.07. - 31.08.2022) v době od 8:00 do 20:00 hodin školní hřiště při ZŠ, Příbram II, Jiráskovy sady 273
a ZŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Kežmarok_EL´RO 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0585/2022 28
1) schvaluje
 zahraniční pracovní cestu do Kežmaroku (Slovensko) k účasti na festivalu lidových

řemesel EL'RO, které se uskuteční ve dnech 08. 07. – 10. 07. 2022. Cesty se
zúčastní zástupci města ve složení: XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXX. Cestovní náklady (pojistné a stravné) hradí město Příbram z kap. 777 –
OŠKS.

 

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

 
Odměny ředitelů škol a školských zařízení za 1. pololetí 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0586/2022 29
1) schvaluje
 odměny pro ředitelky a ředitele škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram za plnění

mimořádných nebo zvlášť významných úkolů v 1. pololetí roku 2022 dle upraveného návrhu.
 

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

 
Mateřská škola pod Svatou Horou - souhlas zřizovatele se zapojením
mateřské školy do projektu: Obědy do škol ve Středočeském kraji IV

Usnesení číslo: R.usn.č.0587/2022 30
1) souhlasí
 s tím, aby se příspěvková organizace zřizovaná městem Příbram Mateřská škola pod Svatou Horou,

se sídlem náměstí Dr. Josefa Theuera 262, 261 01 Příbram zapojila do projektu: Obědy do škol ve
Středočeském kraji IV financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na
pozici partnera s finančním příspěvkem.

 

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

 
Návrh na přidělení bytu v DPS

Usnesení číslo: R.usn.č.0588/2022 34
1) schvaluje
 1) přidělení bytu č. 69 v DPS Příbrami I, Hradební 69 pro paní XXXX XXXX XXXXXXXXX

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

2) přidělení bytu č. 40 v DPS Příbrami III, Průběžná 143 pro paní XXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX 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: 0, Poznámka: )
 

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

Usnesení číslo: R.usn.č.0589/2022 35
1) schvaluje
 přidělení ubytovací buňky městské ubytovny na adrese Čs. armády 5, Příbram IV, XXX XXXX

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXX jako výjimku z Pravidel č.1/2018/MěÚ
„Přidělování a užívání obytných prostor ubytovacího zařízení v majetku města Příbram.“

 

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

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

Usnesení číslo: R.usn.č.0590/2022 36
1) schvaluje
 přidělení ubytovací buňky městské ubytovny na adrese Čs. armády 5, Příbram IV, XXX XXXX XXX

XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX, jako výjimku z Pravidel č. 1/2018/MěÚ „Přidělování a užívání
obytných prostor ubytovacího zařízení v majetku města Příbram.“

 

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

 
Žádost o výjimku z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – prodloužení doby ubytování v
městské ubytovně

Usnesení číslo: R.usn.č.0591/2022 37
1) schvaluje
 žádost XXXX XXXXXXX XXXXXXX o udělení výjimky z Pravidel č. 1/2018/MěÚ „Přidělování a

užívání obytných prostor ubytovacího zařízení v majetku města Příbram", spočívající
v prodloužení nájemní smlouvy o dobu 1 měsíce, s možností prodloužení na maximální dobu
12 měsíců.

 

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

 
Výjimka ze Směrnice č. 5/2021/MěÚ – návrh na přidělení sociálního bytu

Usnesení číslo: R.usn.č.0592/2022 38
1) schvaluje
 přidělení sociálního bytu č. 17, Příbram I, Riegrova 73, XXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XX, na dobu 3 měsíců s možností opakovaného
prodloužení, max. na dobu 24 měsíců, jako výjimku ze 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: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o prodej části pozemku p. č. 969 v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0593/2022 39
1) neschvaluje
 záměr prodat část pozemku p. č. 969 o výměře cca 60 m2 z celkové výměry 3262 m2 (část pozemku

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

 

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

 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu části vývěsní skříňky v Plzeňské ulici v
Příbrami I se spolkem Šance pro Příbram z. s.

Usnesení číslo: R.usn.č.0594/2022 40
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o nájmu movitého majetku – části vývěsní skříňky o velikosti ¼

umístěné v horní části  Plzeňské ulice (nad Uranem) v Příbrami I, jež je umístěna na

pozemku parc. č. 7/3 o celkové výměře 74 m2, k. ú. Příbram, dle fotodokumentace v
příloze předloženého materiálu, mezi pronajímatelem městem Příbram a nájemcem
spolkem Šance pro Příbram z.s., se sídlem Špitálská 331, Příbram I, 261 01 Příbram,
IČO 05071542, na dobu neurčitou, za účelem zveřejňování propagačních materiálů
a informací spolku, za nájemné ve výši 240,00 Kč/rok.

 

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

 
Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č. 676/2021 ze
dne 12.7.2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0595/2022 41
1) schvaluje
 částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č. 676/2021 ze dne 12.7.2021, týkající se ocenění práv

odpovídajících věcným břemenům, a to místo původně schváleného ocenění dle „Zásad" bude ocenění
provedeno v souladu s platnou právní úpravou dle zákona o oceňování majetku a jeho předpokládaná
minimální cena činí 2.000 Kč, cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních
předpisů.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Žádost o vyjádření vlastníka pozemků k navrhovaným opatřením v rámci
projektu „Studie odtokových poměrů v povodí Kocáby – ORP Příbram, Dobříš,
Černošice“

Usnesení číslo: R.usn.č.0596/2022 42
1) schvaluje
 vydání předběžného souhlasu k navrhovaným opatřením v rámci projektu „Studie

odtokových poměrů v povodí Kocáby – ORP Příbram, Dobříš, Černošice“ na pozemcích ve
vlastnictví města Příbram p. č. 98/2, p. č. 484/3, p. č. 489/1, p. č. 489/2, p. č. 98/1, p. č.
119/8, p. č. 62, p. č. 451/1 a p. č. 119/2, vše v k. ú. Občov, a to za dodržení podmínek
stanovených Zemědělským družstvem se sídlem v Suchodole, č. p. 27, 261 01 Suchodol,
IČO 47048328, které jsou součástí předloženého materiálu a dále za podmínky, že bude
respektován již udělený souhlas města Příbram s uložením ornice pocházející z pozemků p.
č. 449/29, p. č. 449/8, p. č. 449/9, p. č. 449/7 a p. č. 449/6, vše v k. ú. Drásov u Příbramě,
které jsou ve vlastnictví FINIS VIA, a. s., se sídlem Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha – Nové
Město, mj. na pozemku p. č. 484/3 v k. ú. Občov. 

 

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

 
Žádost o směnu pozemků v katastrálním území Příbram a v katastrálním
území Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0597/2022 43
1) nedoporučuje
 ZM schválit záměr směny pozemků, a to pozemku p. č. 3810/1 v katastrálním území Příbram, který je ve

vlastnictví města Příbram za pozemky p. č. 515/22 a p. č. 515/125, oba v katastrálním území Březové
Hory, které jsou ve vlastnictví ACS International s.r.o., se sídlem Březohorská 253, 261 01 Příbram VII,
IČO 01726340.

 

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

 
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu chodníku se smlouvou o
výpůjčce části pozemku p. č. 2644 v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0598/2022 44
1) schvaluje
 uzavřít smlouvu o právu provést stavbu chodníku na části pozemku p. č. 2644 o výměře cca 97 m2

z celkové výměry 1580 m2 (část pozemku vyznačena v projektové dopravní situaci, která je nedílnou
součástí předkládaného materiálu) v katastrálním území Příbram, mezi stavebníkem PP Residence, s.r.o.,
Vacínovská 799/15, 158 00 Praha 5, IČO 10702954, a vlastníkem pozemku městem Příbram,
s tím, že stavba bude realizována za podmínek vyplývajících z platné právní úpravy, za podmínek
stanovených dotčenými orgány, včetně přeložky sítě veřejného osvětlení na náklady stavebníka, společně
s uzavřením smlouvy o výpůjčce předmětné části pozemku p. č. 2644 o výměře cca 97 m2 z celkové
výměry 1580 m2 v katastrálním území Příbram, na dobu určitou s účinností ode dne protokolárního
předání pozemku vypůjčiteli do dne převzetí pozemku půjčitelem po ukončení stavby, maximálně však
uplynutím lhůty 3 roky ode dne protokolárního předání pozemku.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 23/2003/373/
OSB/K ze dne 07.01.2004, ve znění pozdějších dodatků dohodou

Usnesení číslo: R.usn.č.0599/2022 45
1) schvaluje
 

uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 23/2003/373/
OSB/K ze dne 07.01.2004, ve znění pozdějších dodatků č. 1 až 5, mezi městem
Příbram a nájemcem, kterým je MUDr. Jiřina Štrobachová, bytem: Čechovská 66,
261 01 Příbram VIII, IČO 47067454, a to ke dni 30.09.2022.

 
2) schvaluje
 zveřejnění záměru pronájmu prostor o celkové výměře 190,90 m2 v budově

č. p. 144, ul. Školní v Příbrami VIII, která je součástí pozemku p. č. 4239/20,
vše v katastrálním území Příbram, na úřední desce MěÚ Příbram, a to po datu
30.09.2022.

 

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

 
Prodej části pozemku p. č. 1376/4 v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0600/2022 46
1) doporučuje
 ZM schválit prodej části pozemku p. č. 1376/4, o výměře cca 450 m2 z celkové výměry 794 m2 (dle

situačního náčrtu v příloze předloženého materiálu) v k. ú. Příbram, za cenu 900,00 Kč/m2, do vlastnictví
společnosti Kostky Pb, a.s., se sídlem Werichova 952/13, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy, IČO: 28961439, s
tím, že bude zároveň zřízeno bezúplatné věcné břemeno uložení, provozu, údržby a oprav vodovodního
řadu, ve prospěch prodávajícího, a to pouze v případě prokázání existence těchto sítí v předmětu kupní
smlouvy. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s případným zaměřením a vytyčením těchto sítí.

 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky plynovodu,
vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a umístění kanalizační šachty –
pozemky p. č. 3180/3 a p. č. 3183/5, oba v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0601/2022 47
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení přípojky plynovodu a kanalizační přípojky přes pozemek ve vlastnictví

města Příbram p. č. 3180/3 v k. ú. Příbram, uložení vodovodní přípojky přes pozemky ve vlastnictví
města Příbram p. č. 3180/3 a p. č. 3183/5, oba v k. ú. Příbram a dále zřízení věcného břemene umístění
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kanalizační šachty na pozemku ve vlastnictví města Příbram p. č. 3180/3 v k. ú. Příbram, vše ve
prospěch pozemků p. č. 581 a p. č. 582/4, oba v k. ú. Příbram, přičemž v době uzavírání příslušných
smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto smluvních dokumentech uveden
jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem pozemků, v jejichž prospěch
se věcné břemeno zřizuje.

Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 3180/3 – komunikace III. tř.
– uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, uložení podélné do komunikace za cenu 400 Kč/bm
– umístění kanalizační šachty (0,28 m2)  za cenu 150 Kč/ks

pozemek p. č. 3183/5 – ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

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

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

 
Návrh na zrušení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
A 113/OSM/2022 a žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení
vodovodního řadu, řadu splaškové kanalizace, přípojek splaškové kanalizace,
přípojek vodovodu a umístění 2 ks vodovodních šachet a 2 ks kanalizačních
šachet – pozemek p. č. 3812/41 v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0602/2022 48
1) stahuje
 materiál z dnešního jednání RM. 
 

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

 
Návrh na zrušení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
A 481/OSM/2022 a žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení
kabelového vedení NN – pozemky p. č. 29/4 a p. č. 41/15, oba v k. ú. Orlov

Usnesení číslo: R.usn.č.0603/2022 49
1) schvaluje
 zrušení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene A 481/OSM/2022 uzavřené dne 2.5.2022

mezi městem Příbram a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.

 
2) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p.

č. 29/4 a p. č. 41/15, oba v k. ú. Orlov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín –
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, s tím, že budoucí oprávněný z věcného
břemene musí respektovat skutečnost, že pozemek p. č. 41/15 v k. ú. Orlov je předmětem pachtovní
smlouvy, kterou město Příbram uzavřelo se Zemědělským družstvem Bohutín, se sídlem Bohutín, Vysoká
Pec 18, 262 41, IČO 47048239.
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Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům bude provedeno v souladu s platnou právní úpravou dle
zákona o oceňování majetku a jeho předpokládaná minimální cena činí 2.000 Kč. Cena věcného břemene
bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vedení veřejného
osvětlení, vodovodního řadu, splaškové kanalizace a umístění vodoměrné
šachty, kanalizačních šachet a sloupů veřejného osvětlení – pozemky p. č.
334/3, p. č. 336/1 a p. č. 101/6, vše v k. ú. Žežice

Usnesení číslo: R.usn.č.0604/2022 50
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vodovodního řadu přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č.

334/3 v k. ú. Žežice, uložení splaškové kanalizace přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p. č. 334/3
a p. č. 336/1, oba v k. ú. Žežice, uložení vedení veřejného osvětlení přes pozemky ve vlastnictví města
Příbram p. č. 334/3 a p. č. 101/6, oba v k. ú. Žežice, a dále zřízení věcného břemene umístění 1 ks
vodoměrné šachty, 2 ks kanalizační šachty a 3 ks sloupu veřejného osvětlení na pozemku ve vlastnictví
města Příbram p. č. 334/3 v k. ú. Žežice a umístění 1 ks kanalizační šachty na pozemku ve vlastnictví
města Příbram p. č. 336/1 v k. ú. Žežice, vše ve prospěch pozemků p. č. 334/54 a p. č. 334/63, oba v k.
ú. Žežice, přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene
bude v těchto smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té
době vlastníkem pozemků, v jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje.

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

pozemek p. č. 334/3 – komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
- umístění kanalizační šachty (0,79 m2) za cenu 150 Kč/ks
- umístění vodovodní šachty (1,5 m2) za cenu 2 000 Kč/ks
- umístění sloupu veřejného osvětlení za cenu 1 000 Kč/ks

pozemek p. č. 336/1 – komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
- umístění kanalizační šachty (0,79 m2) za cenu 150 Kč/ks

pozemek p. č. 101/6 – ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

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

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

 
1) 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. 2) Žádost o ukončení smlouvy o dodávce vody č. 350002018//302/
OSM/2019 ze dne 26.04.2019, ve znění pozdějšího dodatku dohodou

Usnesení číslo: R.usn.č.0605/2022 51
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1) schvaluje
 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dodávce vody č. 350002018 // 302/OSM/2019 ze dne 26.04.2019

mezi městem Příbram a společností Alteris s.r.o., se sídlem Praha 10 – Vršovice, Na Stezce 1330/3,
PSČ 100 00, IČO 27862313, kdy předmětem dodatku bude zvýšení ceny za 1 m3 vody, a to následovně:
z původní částky 60,00 Kč na částku ve výši 150,00 Kč, za období od 01.01.2022 do 30.04.2022 a na
částku ve výši 200,00 Kč, za období od 01.05.2022 do 30.06.2022.

 
2) schvaluje
 uzavření dohody o ukončení smlouvy o dodávce vody č. 350002018 // 302/OSM/2019 ze dne 26.04.2019,

ve znění pozdějšího dodatku č. 1, mezi městem Příbram a společností Alteris s.r.o., se sídlem Praha 10
– Vršovice, Na Stezce 1330/3, PSČ 100 00, IČO 27862313, a to ke dni 30.06.2022.

 

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

 
Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností v nevhodnou denní
dobu

Usnesení číslo: R.usn.č.0606/2022 52
1) bere na vědomí
 návrh Obecně závazné vyhlášky o  regulaci hlučných činností v nevhodnou denní dobu.
 
2) ukládá
 starostovi předložit materiál k projednání ZM dne 20.06.2022.
 

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

 
Modernizace osobního výtahu – Příbram VIII/100

Usnesení číslo: R.usn.č.0607/2022 53
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Modernizace osobního výtahu – Příbram VIII/100“ (dále

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

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

Příbram s.r.o., se sídlem Gen. R. Tesaříka 135, 261 01 Příbram, IČO 24800503, za celkovou nabídkovou
cenu 1 338 299,00 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Modernizace osobního výtahu – Příbram VIII/100“ se společností Výtahy
Příbram s.r.o., se sídlem Gen. R. Tesaříka 135, 261 01 Příbram, IČO 24800503, za celkovou nabídkovou
cenu 1 338 299,00 Kč bez DPH.

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

 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Interiérové vybavení – Domov seniorů, Příbram VII - výběr dodavatele a
zrušení části 6

Usnesení číslo: R.usn.č.0608/2022 54
1) rozhodla
 1. o výběru nejvhodnější nabídky na plnění části 1 veřejné zakázky s názvem „Gastro zařízení“ tak,

že vybírá nabídku společnosti Zich a spol., s.r.o. se sídlem Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice, IČO:
25267027.

2. o výběru nejvhodnější nabídky na plnění části 2 veřejné zakázky s názvem „Myčky podložních mís“
tak, že vybírá nabídku společnosti Hoyer Praha s.r.o. se sídlem Jilmová 2685/10, 130 00 Praha 3,
IČO: 60491582.

3. o výběru nejvhodnější nabídky na plnění části 3 veřejné zakázky s názvem „Nábytek“ tak, že vybírá
nabídku společnosti Artspect, a.s. se sídlem U Plynárny 121/31, 140 00 Praha 4, IČO: 28123395.

4. o výběru nejvhodnější nabídky na plnění části 4 veřejné zakázky s názvem „Pojízdný zvedák pro
pacienty“ tak, že vybírá nabídku společnosti Arjo Czech Republic s.r.o. se sídlem Na Strži 1702/65,
140 00 Praha, IČO: 46962549.

5. o výběru nejvhodnější nabídky na plnění části 5 veřejné zakázky s názvem „Polohovací lůžka pro
pacienty“ tak, že vybírá nabídku společnosti Zich a spol., s.r.o. se sídlem Na Štěpníku 32, 503 04
Černožice, IČO: 25267027.

6. o výběru nejvhodnější nabídky na plnění části 7 veřejné zakázky s názvem „Vana a sprchovací
lůžko“ tak, že vybírá nabídku společnosti Arjo Czech Republic s.r.o. se sídlem Na Strži 1702/65,
140 00 Praha, IČO: 46962549.

7. o zrušení části 6 veřejné zakázky s názvem „Vakuovací přístroj“ v souladu s ust. § 127 odst. 1
zákona, neboť do této části nepodal nabídku žádný účastník.

8. o zadání části 6 veřejné zakázky s názvem „Vakuovací přístroj“ prostřednictvím jednacího řízení bez
uveřejnění v souladu s ust. § 63 odst. 1 písm. a) ZZVZ po jejím zrušení

 
2) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení zakázky a rozhodnutím o zrušení

dle bodu 1. tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
2022 Výspravy komunikací po zimě – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0609/2022 55
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „2022 Výspravy komunikací po zimě“ (dále jen „veřejná

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

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

STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 60838744,
s nabídkovou cenou:

za 1 m² opravy MK                                            572,52 Kč bez DPH

za 1 ks výškové úpravy kanalizační vpusti         1 387,82 Kč bez DPH

za 1 ks výškové úpravy revizní šachty               1 411,02 Kč bez DPH

za 1 ks výškové úpravy šoupěte                        976,61 Kč bez DPH
 
3) schvaluje
 1. závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;

2. uzavření smlouvy na zakázku „2022 Výspravy komunikací po zimě“ se společností STRABAG a.s.,
se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 60838744, , s nabídkovou cenou:

za 1 m² opravy MK                                                 572,52 Kč bez DPH

za 1 ks výškové úpravy kanalizační vpusti               1 387,82 Kč bez DPH

za 1 ks výškové úpravy revizní šachty                     1 411,02 Kč bez DPH

za 1 ks výškové úpravy šoupěte                              976,61 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: )
 

 
Rekonstrukce ul. Prokopská, Příbram VI-Březové Hory – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0610/2022 56
1) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění dílčí veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce ul. Prokopská,

Příbram VI-Březové Hory“ tak, že vybírá nabídku společnosti 1.Sčv, a.s. se sídlem Ke Kablu 971, 100 00
Praha 10, IČO: 47549793 za nabídkovou cenu 43.673.782,46 Kč bez DPH.

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

2. uzavření smlouvy na zakázku „Rekonstrukce ul. Prokopská, Příbram VI-Březové Hory“ se
společností 1.Sčv, a.s. se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, IČO: 47549793 za nabídkovou
cenu 43.673.782,46 Kč bez DPH.

 
3) ukládá
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 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
NPO_podání žádosti o dotaci_Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě
Příbram - 2. etapa

Usnesení číslo: R.usn.č.0611/2022 57
1) schvaluje
 podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě

Příbram – 2. etapa“ v rámci Národního plánu obnovy.
 

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

 
Záměr zakázky – „Centrální nákup na mobilní hlasové a datové služby pro
město Příbram 2022“

Usnesení číslo: R.usn.č.0612/2022 58
1) schvaluje
 záměr realizace „Centrální nákup na mobilní hlasové a datové služby pro město Příbram 2022“

dle přílohy,
uzavření smluv o centralizovaném zadávání s přidruženými subjekty (organizace zřízené
městem).

 
2) ukládá
 OPVZ zadávací řízení realizovat.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 
3) schvaluje
 na zakázku „Centrální nákup na mobilní hlasové a datové služby pro město Příbram 2022“

hodnotící komisi ve složení:

členové:                                                                          

XXXX XXXXXX XXXXXXX XXX

XXXX XXX XXXXXX

XXXX XXXXXX XXXXXXX

XXXXX XXXXX

XXX XXXXX XXXXXX

náhradníci:

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

 
Informace o uplynutí šestiletého období výkonu práce na vedoucím
pracovním místě ředitele Waldorfské školy Příbram – mateřské školy,
základní školy a střední školy

Usnesení číslo: R.usn.č.0613/2022 59
1) bere na vědomí
 informaci OŠKS o uplynutí šestiletého období výkonu práce na vedoucím pracovním místě

ředitele Waldorfské školy Příbram – mateřské školy, základní školy a střední školy.
 
2) ukládá
 OŠKS připravit do jednání rady města vyhlášení konkursního řízení dle § 166 odst. 3)

školského zákona na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Waldorfské školy Příbram
– mateřské školy, základní školy a střední školy.

 

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

 
JUDr. Václav Mayer - žádost o vydání souhlasu s přemístěním provozovny

Usnesení číslo: R.usn.č.0614/2022 60
1) stahuje
 materiál z dnešního jednání RM.
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 

........................................
Ing. Jiří Holý v.r.

Ověřuje
Ing. Petr Rotter v.r.

Ověřuje
 
 
 

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

starosta
 
 
 

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

Zapsal
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