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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: 27.06.2022

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0617/2022 Schválení programu včetně návrhů změn a
doplňků

R.usn.č.0618/2022 Čistírna odpadních vod Příbram - předložení
rozpracovanosti projektové dokumentace (PD)

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0619/2022 Odkoupení VH sítí v lokalitě Příbram - Zdaboř Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0620/2022 Dodatek č.2 k SOD investiční akce "Příbram,
rekonstrukce ul. Obecnická"

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0621/2022 „Rozšíření parkovacích míst v ulici Gen. Kholla,
Příbram“ - Dodatek č. 2 k SOD, polozapuštěné
kontejnery

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0622/2022 Rekonstrukce WC Obora, ukončení smluvního
vztahu

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0623/2022 JUDr. Václav Mayer - žádost o vydání souhlasu s
přemístěním provozovny

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0624/2022 Návrh na uzavření dohody o služebnosti umístění
telekomunikační technologie v budově čp. 5,
Příbram IV se společností Vyladěný Internet
Příbramsko s.r.o.

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.0625/2022 Žádost o schválení dodatku č. 3 k Veřejnoprávní
smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby na
rok 2022 vč. příloh č. 1

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.0626/2022 Žádost o schválení akce dne 28. 6. 2022 Opékání
buřtů na Sobeňáku

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.0627/2022 Přehled přijatých darů Psí útulek leden - duben
2022

Ing. Pavel
Máchaing. Irena
Hofmanová

R.usn.č.0628/2022 Souhlas zřizovatele s přenecháním předmětu
výpůjčky - BEST SERIES s.r.o.

Mgr. Jan Slaba

R.usn.č.0629/2022 Souhlas zřizovatele s přenecháním předmětu
výpůjčky - Bruslařský klub Příbram

Mgr. Jan Slaba

R.usn.č.0630/2022 SZM Příbram, p.o. - žádost o schválení investičního
záměru - Oplocení hřiště pod Svatou horou

Mgr. Jan Slaba

R.usn.č.0631/2022 Režim parkování u domu seniorů ul. Žežická Mgr. Ondřej Klečka
R.usn.č.0632/2022 Výjimka ze Směrnice č. 5/2021/MěÚ – návrh na

přidělení sociálního bytu
PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0633/2022 Přijetí dotace z Programu MZe 129 390 na projekt
"Odbahnění a rekonstrukce MVN Kaňka"

Mgr. Markéta
Herynková

R.usn.č.0634/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0635/2022 Změny rozpisu rozpočtu na rok 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0636/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0637/2022 Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS –
Vodovodní přivaděč a oprava stoky – výběr
dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová
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R.usn.č.0638/2022 Oprava vytápění a vodovodu – výběr dodavatele Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0639/2022 Záměr zakázky – „Víceúčelové hřiště Na Cihelně“ Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0640/2022 Záměr zakázky – „Výběr správce stavby pro
vybudování parkovacího domu na autobusovém
nádraží v Příbrami“

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0641/2022 Záměr zakázky – „Zpracování projektové
dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí
v obci Příbram, Kozičín“

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0642/2022 Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279,
příspěvková organizace - žádost o souhlas
zřizovatele s přijetím daru Nadace PPF

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0643/2022 Základní škola, Příbram VII, 28. října – žádost o
souhlas zřizovatele se zapojením školy do projektu
v rámci OP JAK Šablony MŠ a ZŠ I

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0644/2022 Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279,
příspěvková organizace – žádost o vyjádření se k
záměru

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0645/2022 Otevření školních hřišť v období letních prázdnin
2022

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0646/2022 Žádost All Stars School s.r.o. o stanovisko obce
Příbram k navýšení kapacity základní školy a
otevření školního klubu

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0647/2022 Projekt Trenéři ve škole_smlouva o dílo na podzim
2022

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0648/2022 Návrh na bezúplatný převod pozemků p. č.
126/16, p. č. 126/17, p. č. 126/18 a p. č. 157/1,
vše v k. ú. Brod u Příbramě

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0649/2022 Záměr výkupu stavby zídky a záměr bezúplatného
převodu pozemku p. č. 67/27 v katastrálním
území Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0650/2022 Výkup pozemku p. č. 2279/1 v katastrálním území
Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0651/2022 Návrh na částečnou revokaci bodu 2)
Zastupitelstva města Příbram č. 224/2015/ZM ze
dne 29.6.2015

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0652/2022 Žádost o prodej tří částí pozemku p. č. 4056/1 v
katastrálním území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0653/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení vodovodní a kanalizační přípojky –
pozemek p. č. 177/1 v k. ú. Žežice

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0654/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN a umístění
pojistkové skříně – pozemky p. č. 518 a p. č.
508/5, oba v k. ú. Občov

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0655/2022 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 vodoměrných šachet a 2

Mgr. Žaneta
Vaverková
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ks kanalizačních šachet – pozemek p. č. 3812/41 v
k. ú. Příbram

R.usn.č.0656/2022 Oprava kotelny – ZUŠ nám. T. G. Masaryka –
výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0657/2022 Interiérové vybavení – Domov seniorů, Příbram
VII – uzavření smlouvy

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0658/2022 Přivaděč vodojem Kozičín – vodojem Orlov – výběr
dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0659/2022 Stoka, ulice Na Pahorku – výběr dodavatele Mgr. Radka
Škubalová

 
Projednané informace na programu jednání dne: 27.06.2022

 
 Název Předkladatel

Dočasná úprava nájemného týkající se pozemku p.
č. 1941/1 v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

Informace členů RM
Interpelace
Zahájení kontrola zápisu
Různé
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Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků

Usnesení číslo: R.usn.č.0617/2022 4
1) schvaluje
 upravený program dnešního jednání RM. 
 

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

 

 
Čistírna odpadních vod Příbram - předložení rozpracovanosti projektové
dokumentace (PD)

Usnesení číslo: R.usn.č.0618/2022 5
1) bere na vědomí
 stav rozpracovanosti projektové dokumentace (PD) na rekonstrukci ČOV Příbram

a nutnost projednání zpracování samostatné PD pro dořešení napojení ČOV na
elektrickou a plynovou síť a řešení odtoků dešťové vody ze sousedních ploch. 

 

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

 
Odkoupení VH sítí v lokalitě Příbram - Zdaboř

Usnesení číslo: R.usn.č.0619/2022 6
1) schvaluje
 uzavření kupní smlouvy na odkup zkolaudovaného vodovodního, splaškového a

dešťového řadu v pozemcích p.č. 85/59, 85/212, 85/197, 85/160, 85/161 a 85/167
v k.ú. Zdaboř s IXXX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXX,
vše za dohodnutou cenu 1,- Kč vč. DPH.

 
2) schvaluje
 uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se spoluvlastníky p.č. 85/160,

85/161 a 85/167 v k.ú. Zdaboř, povinnými, XXXXX XXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX
XXXX XXXXXXXX XXX XXXX XXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX X XXX XXXX
XXXXX XXXXXXX X XXXX XXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX, na
dobu neurčitou a bezúplatně.

 

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

 
Dodatek č.2 k SOD investiční akce "Příbram, rekonstrukce ul. Obecnická"

Usnesení číslo: R.usn.č.0620/2022 7
1) schvaluje
 provedení dodatečně navržených změn na investiční akci "Příbram, rekonstrukce ul. Obecnická" podle

Změnového listu č. 2, které představují méněpráce ve výši 54 089,75 Kč bez DPH (tj. 65 448,60 Kč s
DPH) a vícepráce ve výši 437 916,71 Kč bez DPH (tj. 529 879,22 Kč s DPH).
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2) schvaluje
 uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 694/OIRM/2021 na investiční akci "Příbram, rekonstrukce ul.

Obecnická" se společností STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, kterým
dojde ke změně díla podle Změnového listu č. 2 a jímž se mění celková cena díla na částku 15 836 009,47
Kč bez DPH (tj. 19 161 571,46 Kč s DPH).

 
3) ukládá
 OIRM administrovat uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 694/OIRM/2021 podle bodu I. a II. tohoto

usnesení.
 

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

 
„Rozšíření parkovacích míst v ulici Gen. Kholla, Příbram“ - Dodatek č. 2 k
SOD, polozapuštěné kontejnery

Usnesení číslo: R.usn.č.0621/2022 8
1) schvaluje
 změnu závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném

znění (dále jen ,,zákon“) a provedení prací pro dokončení investiční akce ,,Rozšíření parkovacích míst
v ulici Gen. Kholla, Příbram“ podle Změnového listu č. 2, který představuje méněpráce 153 327,53 Kč
bez DPH a vícepráce ve výši 1 311 890,75 Kč bez DPH,

 
2) schvaluje
 prodloužení termínu dokončení díla o 2 měsíce z důvodu navýšení rozsahu prací oproti projektové

dokumentaci, soupisu prací a dodávce polozapuštěných kontejnerů,
 
3) schvaluje
 uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 364/OIRM/2021 ze dne 14.04.2021 na rozšíření rozsahu

stavebních prací v rámci investiční akce ,,Rozšíření parkovacích míst v ulici Gen. Kholla, Příbram“, se
společností Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 – Plzeňské komunikace,
IČO: 40233308, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice/ Presslova 13, 301 00 Plzeň, kterým dojde ke
změně díla podle Změnového listu č.2 a změně celkové ceny díla na částku 12 057 390,02 Kč bez DPH
(tj. 14 589 441,92 Kč s DPH).

 
4) ukládá
 OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 364/OIRM/2021

ze dne 14. 04.2021, dle bodu I. tohoto usnesení.
 

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

 
Rekonstrukce WC Obora, ukončení smluvního vztahu

Usnesení číslo: R.usn.č.0622/2022 9
1) schvaluje
 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 272/OIRM/2022 na rekonstrukci WC

Obora na Dvořákově nábřeží v Příbrami I, na jehož základě dojde k ukončení
smluvního vztahu s firmou ANDAF-TIER s.r.o., IČO: 02331407, se sídlem
Primátorská 296/38, 180 00 Praha.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

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

Usnesení číslo: R.usn.č.0623/2022 10
1) schvaluje
 souhlasí s vydáním stanoviska města v následujícím znění:

Město Příbram, jako příslušná obec podle § 14 odst. 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a
o změně některých dalších zákonů, v platném znění, souhlasí bez připomínek s přemístěním
provozovny "zařízení ke sběru a výkupu odpadů – provoz Příbram" společnosti JUDr. Václav
Mayer, MK metal se sídlem U Cukrovaru 135, 266 01 Beroun, IČ 10261001. Provozovna se
bude nacházet v lokalitě „Průmyslová zóna Příbram – Balonka na pozemku p. č. 3102/1 v
k. ú. Příbram.

 

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

 
Návrh na uzavření dohody o služebnosti umístění telekomunikační
technologie v budově čp. 5, Příbram IV se společností Vyladěný Internet
Příbramsko s.r.o.

Usnesení číslo: R.usn.č.0624/2022 11
1) bere na vědomí
 žádost společnosti Vyladěný Internet Příbramsko s.r.o., se sídlem Suchodol 4, 261 01

Příbram, IČO 24158607, zast. Filipem Boháčem, jednatelem společnosti o souhlas
města Příbram s umístěním sítě telekomunikační technologie v budově čp. 5, Příbram
IV pro účely poskytování internetových služeb pro Technické služby města Příbram,
p. o. v rozsahu, jak specifikováno v důvodové zprávě,

 
2) schvaluje
 uzavření dohody o služebnosti umístění telekomunikační technologie v budově čp.

5 Příbram    společností Vyladěný Internet Příbramsko s.r.o., se sídlem Suchodol
4, 261 01 Příbram, IČO 24158607, zast. Filipem Boháčem, pro účely poskytování
internetových služeb pro Technické služby města Příbram, p. o., v rozsahu, jak
specifikováno v důvodové zprávě,

 
3) ukládá
 MěRK zadministrovat uzavření Dohody o služebnosti umístění telekomunikační

technologie v budově čp. 5, Příbram IV se společností Vyladěný Internet
Příbramsko s.r.o. 

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Vařeka
nepřítomen při hlasování.)
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MěÚ Příbram

Žádost o schválení dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci na
poskytování sociální služby na rok 2022 vč. příloh č. 1

Usnesení číslo: R.usn.č.0625/2022 12
1) schvaluje
 dodatek č. 3  k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování

sociální služby na rok 2022, evidenční číslo S-0258/SOC/2022 včetně příloh č.
1 - položkové čerpání rozpočtu na sociální služby - azylové domy, domovy pro
seniory, nízkoprahová denní centra, noclehárny, odborné sociální poradenství,
pečovatelská služby, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní
programy

 

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

 

 
Žádost o schválení akce dne 28. 6. 2022 Opékání buřtů na Sobeňáku

Usnesení číslo: R.usn.č.0626/2022 13
1) schvaluje
 pořádání akce dne 28. 6. 2022 Opékání buřtů na Sobeňáku a úhradu nákladů z

provozního příspěvku zřizovatele dle důvodové zprávy
 

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

 

 
Přehled přijatých darů Psí útulek leden - duben 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0627/2022 14
1) schvaluje
 Přijetí účelově určených drobných darů od drobných dárců uvedených v příloze č.2

za leden-duben 2022 v hodnotě 28.746,-Kč, pro Technické služby města Příbrami,
p.o., IČO 00068047 se sídlem U Kasáren 6, Příbram IV.

 

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

 

 
Souhlas zřizovatele s přenecháním předmětu výpůjčky - BEST SERIES s.r.o.

Usnesení číslo: R.usn.č.0628/2022 15
1) souhlasí
 s přenecháním části předmětu výpůjčky do užívání jinému, a to společnosti BEST

SERIES s.r.o., IČO 05643724, na dobu delší 6 měsíců, dle parametrů uvedených v
důvodové zprávě předkládaného materiálu.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Vařeka
nepřítomen při hlasování.)
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Souhlas zřizovatele s přenecháním předmětu výpůjčky - Bruslařský klub
Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0629/2022 16
1) souhlasí
 s přenecháním předmětu výpůjčky do užívání jinému, a to zapsanému spolku

Bruslařský klub Příbram, IČO 47071371, na dobu delší než 6 měsíců, dle
parametrů uvedených v důvodové zprávě předkládaného materiálu.

 

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

 

 
SZM Příbram, p.o. - žádost o schválení investičního záměru - Oplocení hřiště
pod Svatou horou

Usnesení číslo: R.usn.č.0630/2022 17
1) schvaluje
 předložený návrh - záměr SZM Příbram, p.o., IČO 71217975 - realizace oplocení

areálu Hřiště pod Svatou horou, a to dle parametrů uvedených v důvodové zprávě
a příloze předkládaného materiálu.

 

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

 

 
Režim parkování u domu seniorů ul. Žežická

Usnesení číslo: R.usn.č.0631/2022 18
1) schvaluje
 režim parkování dle požadavků jednotlivých organizací uvedených v tomto materiálu.
 

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

 

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

Usnesení číslo: R.usn.č.0632/2022 19
1) schvaluje
 1) přidělení sociálního bytu č. 27, Příbram IV, Čs. armády 5, XXX XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, 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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2) odpuštění nájemného a ostatních nákladů na bydlení spojených s užíváním bytu č. 27, Příbram IV, Čs.
armády 5, pro paní XXXX XXXXXXXX a to od doby, kdy uvedený byt přestal být vyčleněný jako krizový,
do doby uzavření nájemní smlouvy k užívání sociálního bytu.

 

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

 

 
Přijetí dotace z Programu MZe 129 390 na projekt "Odbahnění a
rekonstrukce MVN Kaňka"

Usnesení číslo: R.usn.č.0633/2022 20
1) schvaluje
 přijetí dotace ve výši 1.486.000,00 Kč z Ministerstva zemědělství ČR na projekt „Odbahnění

a rekonstrukce malé vodní nádrže Kaňka“.
 

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

 

 
Změny rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0634/2022 21
1) schvaluje
 RZ0087 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci příjmů kapitoly 741

- OE (neinvestiční tranfery) v souladu s usnesením RM č. usn 0068/2022 bodu 1)
ze dne 24.01.2022 z důvodu stanovení skutečného objemu na výkon státní správy
na rok 2022 pro město Příbram.

 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0635/2022 22
1) schvaluje
 RZ0084 - 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 13305) a běžných výdajů kapitoly 787 - CSZS
(transfery neinvestiční, ÚZ 13305) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace
z KÚ Středočeského kraje určené pro Centrum sociálních a zdravotních služeb
Příbram na základě veřejnoprávní smlouvy č. S-258/SOC/2022 (Dodatek č. 2) pro
poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 8.519.800,00 Kč

 
2) schvaluje
 RZ0088 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022  v souladu s usnesením RM

ze dne 24.01.2022 usn. č. 0068/2022 - bodu 2) v rámci příjmů kapitoly 741 - OE
(neinv. přijaté transfery, ÚZ 34070) a  běžných  výdajů, tj. navýšení kapitoly 779
- GFD (neinv. transfer, ÚZ 34070) o částku 1.100.000,00 Kč a snížení kapitoly 788
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- ŠŠZ (Transfery - předpoklad) ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové
dotace na realizaci projektu „Celoroční kontinuální činnost Galerie Františka Drtikola
Příbram“ ve výši 1.100.000,00 Kč

 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0636/2022 23
1) schvaluje
 RZ0078 - 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 č. usn. 0549/2022 ze dne
30.05.2022 z důvodu navýšení provozních příspěvků u všech ZŠ ve výši 4.200.000,00 Kč.

 
2) schvaluje
 RZ0082 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů  tj. snížení kapitoly 788 - ŠŠZ

o částku 2.420.000,00 Kč a navýšení kapitoly  777 - OŠKS  ve stejné výši v souladu s usnesením RM č.
usn 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022 z důvodu úhrady nákladů spojených s provozem Adaptačních
skupin pro děti z Ukrajiny.

 

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

 
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Vodovodní přivaděč a oprava
stoky – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0637/2022 24
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Vodovodní

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

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

Dílčí část 1 – společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha
IČO 47116901, za celkovou nabídkovou cenu 135 000,00 Kč bez DPH;

Dílčí část 2 – společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha
IČO 47116901, za celkovou nabídkovou cenu 45 000 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na dílčí část 1 zakázky „Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Vodovodní
přivaděč a oprava stoky“ se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní
90/4, 150 00 Praha IČO 47116901 na dílčí části 1 a 2 za nabídkové ceny uvedené v bodě 2.

 
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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Oprava vytápění a vodovodu – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0638/2022 25
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Oprava vytápění a vodovodu“ (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 1 593 902,00 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Oprava vytápění a vodovodu“ se společností INVESSALES, spol. s r.o.,
se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha, IČO 62957678, za celkovou nabídkovou cenu 1 593 902,00
Kč bez DPH.

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

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Záměr zakázky – „Víceúčelové hřiště Na Cihelně“

Usnesení číslo: R.usn.č.0639/2022 26
1) schvaluje
 záměr realizace zakázky „Víceúčelové hřiště Na Cihelně“ dle přílohy,
 
2) ukládá
 OPVZ ve spolupráci s OIRM provést veškeré úkony spojené s přípravou a realizací veřejné

zakázky
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 
3) schvaluje
 
Rada města, 19. jednání, dne 27.06.2022 Strana 12/23



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

 na zakázku „Víceúčelové hřiště Na Cihelně“ hodnotící komisi ve složení:

 

členové:                                                                           

XXXX XXXXXX XXXXXXX XXX

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXX XXXXXX XXXXXXX

XXXX XXXXXX XXXXXXXX

XXX XXXXX XXXXXX

 

náhradníci:

XXXX XXXXX XXXXXXXXX
 

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

 
Záměr zakázky – „Výběr správce stavby pro vybudování parkovacího domu
na autobusovém nádraží v Příbrami“

Usnesení číslo: R.usn.č.0640/2022 27
1) schvaluje
 záměr realizace zakázky „Výběr správce stavby pro vybudování parkovacího domu na

autobusovém nádraží v Příbrami“ dle přílohy,
 
2) ukládá
 OPVZ zadávací řízení realizovat.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 
3) schvaluje
 na zakázku „Výběr správce stavby pro vybudování parkovacího domu na autobusovém nádraží

v Příbrami“ hodnotící komisi ve složení:

členové:                                                                          

XXXX XXXXXX XXXXXXX XXX

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXX XXXXXX XXXXXXX

XXXX XXXXX XXXXX
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XXX XXXXX XXXXXX

náhradníci:

XXXX XXXXX XXXXXXXXX
 

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

 
Záměr zakázky – „Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce
vodohospodářských sítí v obci Příbram, Kozičín“

Usnesení číslo: R.usn.č.0641/2022 28
1) schvaluje
 záměr realizace zakázky „Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských

sítí v obci Příbram, Kozičín“ dle přílohy,
 
2) ukládá
 OPVZ ve spolupráci s OIRM provést veškeré úkony spojené s přípravou a realizací veřejné

zakázky
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 
3) schvaluje
 na zakázku „Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodohospodářských sítí v obci

Příbram, Kozičín“ hodnotící komisi ve složení:

členové:                                                                          

XXXX XXXXXX XXXXXXX XXX

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXX XXXXXX XXXXXXX

XXXX XXXXXX XXXXXXX

XXX XXXXX XXXXXX

náhradníci:

XXXX XXXXX XXXXXXXXX
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace -
žádost o souhlas zřizovatele s přijetím daru Nadace PPF

Usnesení číslo: R.usn.č.0642/2022 29
1) souhlasí
 s tím, aby Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace přijala dar – výukové

materiály pro ukrajinské žáky v celkové hodnotě 45.652,40 Kč od Nadace PPF se sídlem Evropská
2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 08547645, který bude použit pro potřeby ukrajinských žáků školy.

 

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

 
Základní škola, Příbram VII, 28. října – žádost o souhlas zřizovatele se
zapojením školy do projektu v rámci OP JAK Šablony MŠ a ZŠ I

Usnesení číslo: R.usn.č.0643/2022 30
1) souhlasí
 s tím, aby se Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 zapojila do projektu s názvem „Podpora výuky IV“

realizovaného v termínu 01.09.2022-31.08.2025 v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský OP
JAK číslo výzvy 02_22_002 Šablony MŠ a ZŠ I.

 

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

 
Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace –
žádost o vyjádření se k záměru

Usnesení číslo: R.usn.č.0644/2022 31
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 Bratří Čapků Příbram a se splněním všech požadovaných podmínek.

 

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

 
Otevření školních hřišť v období letních prázdnin 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0645/2022 32
1) ukládá
 na základě R.usn.č.0584/2022 ze dne 13.06.2022

1)Technickým službám města Příbrami:

-  zajistit instalaci přenosných odpadkových košů a po dobu provozu školních hřišť zajišťovat jejich
denní úklid,

2) Odboru silničního hospodářství:
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- zajistit instalování mobilních buněk WC po jedné na každé školní hřiště na období jejich provozu
pro veřejnost,

3) Městské policii Příbram

-  zajistit odemykání a zamykání školních hřišť

-  věnovat školním hřištím po uvedenou dobu prázdnin každodenní zvýšený dohled,

4) Odboru ekonomickému:

- uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu,

5) Odboru školství, kultury a sportu:

-zhotovit a umístit informační tabule o provozu na školních hřištích (provozní řád) s uvedením kontaktů,
na které se lze obracet (Městská policie Příbram)

 

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

 
Žádost All Stars School s.r.o. o stanovisko obce Příbram k navýšení kapacity
základní školy a otevření školního klubu

Usnesení číslo: R.usn.č.0646/2022 33
1) souhlasí
 se záměrem subjektu All Stars School – mateřská a základní škola, s.r.o. se sídlem Březnická

135, 261 01 Příbram III, IČO: 28167414, která působí na území města Příbram, s navýšením
nejvyššího povoleného počtu žáků základní školy z 20 na 60 žáků a s otevřením školního klubu
pro 2. stupeň základní školy s nejvyšším povoleným počtem žáků 40 s účinností od 01.09.2022.

 

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

 
Projekt Trenéři ve škole_smlouva o dílo na podzim 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0647/2022 34
1) schvaluje
 výběr subjektu Trenéři ve škole, z.s., Pod Marjánkou 1906/12, 169 00 Praha 6 – Břevnov, IČO: 22877606

jako dodavatele pro realizaci projektu „Trenéři ve škole“

a

uzavření smlouvy se subjektem Trenéři ve škole, z.s., Pod Marjánkou 1906/12, 169 00 Praha 6 – Břevnov,
IČO: 22877606 na realizaci projektu „Trenéři ve škole“ na období 19.09. - 19.12.2022 za cenu maximálně
520.380,00 Kč pro první až nejvýše čtvrté ročníky základních škol.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Návrh na bezúplatný převod pozemků p. č. 126/16, p. č. 126/17, p. č.
126/18 a p. č. 157/1, vše v k. ú. Brod u Příbramě

Usnesení číslo: R.usn.č.0648/2022 35
1) doporučuje
 ZM schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 126/16, p. č. 126/17, p. č. 126/18 a p. č. 157/1, vše

v katastrálním území Brod u Příbramě, které jsou ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit
s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží  390/42, 128
00 Praha - Nové Město, IČO 69797111, do vlastnictví města Příbram, s ujednáním, že na převáděném
majetku se nachází chráněné ložiskové území Příbram - viz návrh smlouvy, který je přílohou předloženého
materiálu.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Mgr. Brožíková
nepřítomná při hlasování.)

 

 
Záměr výkupu stavby zídky a záměr bezúplatného převodu pozemku p. č.
67/27 v katastrálním území Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0649/2022 36
1) nedoporučuje
 ZM schválit záměr výkupu stavby zídky na pozemku p. č. 67/27 v k. ú. Březové Hory a záměr bezúplatného

převodu pozemku p. č. 67/27 v katastrálním území Březové Hory, od ČR -  DIAMO, státní podnik, Máchova
201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO 00002739.

 

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

 
Výkup pozemku p. č. 2279/1 v katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0650/2022 37
1) doporučuje
 ZM schválit výkup pozemku p. č. 2279/1 v katastrálním území Příbram, za cenu celkem 76.000 Kč, který

je ve vlastnictví ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00  Praha 2 - Nové Město, IČO 69797111, s tím
že město Příbram akceptuje ujednání, která se týkají smluvních pokut a úroků z prodlení uvedených v
článku III. předloženého návrhu kupní smlouvy.

 

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

 
Návrh na částečnou revokaci bodu 2) Zastupitelstva města Příbram č.
224/2015/ZM ze dne 29.6.2015

Usnesení číslo: R.usn.č.0651/2022 38
1) doporučuje
 1) ZM schválit částečnou revokaci bodu 2) Zastupitelstva města Příbram č. usn. 224/2015/ZM ze dne

29.6.2015, která se bude týkat vyjmutí pozemku p. č. 3633/3 v katastrálním území Příbram, z tohoto
usnesení.
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2) ZM trvat na již schváleném úplatném převodu pozemků p. č. 3068/2 a p. č. 3333/30, oba v k. ú.
Příbram, který je ve vlastnictví ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu,
do vlastnictví města Příbram.

 

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

 
Žádost o prodej tří částí pozemku p. č. 4056/1 v katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0652/2022 39
1) schvaluje
 úhradu částky za bezesmluvní užívání tří částí pozemku p. č. 4056/1 (dle geometrického plánu č.

6630-14/2022 se jedná o nově vzniklé pozemky p. č. 4056/90 o výměře 1 m2, p. č. 4056/91 o výměře 37

m2, p. č. 4056/92 o výměře 3 m2) z celkové výměry 2889 m2,
v katastrálním území Příbram, ve výši 115 Kč/m2/rok, a to zpětně za tři roky, společně a nerozdílně
manžely XXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XXXXX

 
2) doporučuje
 ZM schválit prodej tří částí pozemku p. č. 4056/1 (dle geometrického plánu č. 6630-14/2022 se jedná o

nově vzniklé pozemky p. č. 4056/90 o výměře 1 m2, p. č. 4056/91 o výměře 37 m2, p. č. 4056/92 o výměře
3 m2) z celkové výměry 2889 m2, v katastrálním území Příbram, za cenu. 2.300 Kč/m2, do SJM XXXX X
XXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XXXXX

 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní a kanalizační
přípojky – pozemek p. č. 177/1 v k. ú. Žežice

Usnesení číslo: R.usn.č.0653/2022 41
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky a kanalizační přípojky přes pozemek ve vlastnictví

města Příbram p. č. 177/1 v k. ú. Žežice, ve prospěch pozemků p. č. 164, p. č. 165 a p. č. 166, vše 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. 177/1 – komunikace III. tř., ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN
a umístění pojistkové skříně – pozemky p. č. 518 a p. č. 508/5, oba v k. ú.
Občov

Usnesení číslo: R.usn.č.0654/2022 42
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p. č.

518 a p. č. 508/5, oba v k. ú. Občov, a zřízení věcného břemene umístění pojistkové skříně na pozemku
ve vlastnictví města Příbram p. č. 518 v k. ú. Občov, vše 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 pozemky p. č. 518 a p. č. 508/5, oba v k. ú.
Občov, jsou předmětem pachtovní smlouvy, kterou město Příbram uzavřelo se Zemědělským družstvem
se sídlem v Suchodole, č.p. 27, 261 01 Suchodol, IČO 47048328.

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: 5, 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 vodoměrných šachet a 2 ks kanalizačních
šachet – pozemek p. č. 3812/41 v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0655/2022 43
1) schvaluje
 zrušení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene A 113/OSM/2022 uzavřené dne 6.1.2022

mezi městem Příbram, XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX
 
2) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vodovodního řadu a řadu splaškové kanalizace přes pozemek ve

vlastnictví města Příbram p. č. 3812/41 v k. ú. Příbram a dále zřízení věcného břemene umístění
vodoměrné šachty a 2 ks kanalizačních šachet na pozemku p. č. 3812/41 v k. ú. Příbram, vše ve prospěch
pozemků p. č. 3812/201 a p. č. 3812/202, oba v k. ú. Příbram, přičemž v době uzavírání příslušných
smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene budou v těchto smluvních dokumentech uvedeni
jako oprávnění z věcného břemene ti, kteří budou v té době vlastníky pozemků, v jejichž prospěch se
věcné břemeno zřizuje.

Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 3812/41 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- uložení podélné do komunikace za cenu 200 Kč/bm, uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm,
uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm
- umístění kanalizační šachty (0,79 m2) za cenu 100 Kč/ks
- umístění vodoměrné šachty (1,77 m2) za cenu 1 000 Kč/ks

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

 
3) schvaluje
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 zřízení věcného břemene uložení přípojky vodovodu a přípojky splaškové kanalizace přes pozemek
ve vlastnictví města Příbram p. č. 3812/41 v k. ú. Příbram a dále zřízení věcného břemene umístění
vodoměrné šachty na pozemku p. č. 3812/41 v k. ú. Příbram, vše ve prospěch pozemku p. č. 3812/202
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 pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje.

Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 3812/41 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- uložení podélné do komunikace za cenu 200 Kč/bm, uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm,
uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm
- umístění vodoměrné šachty (1,13 m2) za cenu 1 000 Kč/ks

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

 
4) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení přípojky vodovodu a přípojky splaškové kanalizace přes pozemek ve

vlastnictví města Příbram p. č. 3812/41 v k. ú. Příbram, vše ve prospěch pozemku p. č. 3812/201 v k. ú.
Příbram, přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene
budou v těchto smluvních dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcného břemene ti, kteří budou v té
době vlastníky pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje.

Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 3812/41 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- uložení podélné do komunikace za cenu 200 Kč/bm, uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm,
uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm

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

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

 
Oprava kotelny – ZUŠ nám. T. G. Masaryka – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0656/2022 44
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava kotelny – ZUŠ nám. T. G. Masaryka“ (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 Tempoterm,

spol. s r.o., se sídlem Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha, IČO 42726841, za nabídkovou cenu 839 655,00
Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Oprava kotelny – ZUŠ nám. T. G. Masaryka“ se společností Tempoterm,
spol. s r.o., se sídlem Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha, IČO 42726841, za nabídkovou cenu 839 655,00
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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Interiérové vybavení – Domov seniorů, Příbram VII – uzavření smlouvy

Usnesení číslo: R.usn.č.0657/2022 45
1) schvaluje
 1. uzavření smlouvy na plnění na plnění části 1 veřejné zakázky s názvem „Gastro zařízení“ se

společnosti Zich a spol., s.r.o. se sídlem Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice, IČO: 25267027, za
nabídkovou cenu 845 573,00 Kč bez DPH s dobou dodání 5 týdnů a jednotkovou cenou servisu
za 2790 Kč bez DPH

2. uzavření smlouvy na plnění na plnění části 2 veřejné zakázky s názvem „Myčky podložních mís“
se společnosti Hoyer Praha s.r.o. se sídlem Jilmová 2685/10, 130 00 Praha 3, IČO: 60491582, za
nabídkovou cenu 257 000,00 Kč bez DPH s dobou dodání 4 týdny a jednotkovou cenou servisu za
2791 Kč bez DPH

3. uzavření smlouvy na plnění na plnění části 3 veřejné zakázky s názvem „Nábytek“ se společnosti
Artspect, a.s. se sídlem U Plynárny 121/31, 140 00 Praha 4, IČO: 28123395, za nabídkovou cenu
1 638 339 Kč bez DPH a s dobou dodání 8 týdnů

4. uzavření smlouvy na plnění na plnění části 4 veřejné zakázky s názvem „Pojízdný zvedák pro
pacienty“ se společnosti Arjo Czech Republic s.r.o. se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha, IČO:
46962549, za nabídkovou cenu 310 824,00 Kč bez DPH s dobou dodání 6 týdnů a jednotkovou
cenou servisu za 5 528 Kč bez DPH

5. uzavření smlouvy na plnění na plnění části 5 veřejné zakázky s názvem „Polohovací lůžka pro
pacienty“ se společnosti L I N E T spol. s r.o. se sídlem Želevčice 5, 274 01 Slaný, IČO: 00507814,
za nabídkovou cenu 1 678 160,00 Kč bez DPH s dobou dodání 6 týdnů a jednotkovou cenou servisu
za 5 453 Kč bez DPH

6. uzavření smlouvy na plnění na plnění části 7 veřejné zakázky s názvem „Vana a sprchovací lůžko“ se
společnosti Arjo Czech Republic s.r.o. se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha, IČO: 46962549.,
za nabídkovou cenu 497 476,00  Kč bez DPH s dobou dodání 6 týdnů a jednotkovou cenou servisu
za 5 528 Kč bez DPH

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

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Přivaděč vodojem Kozičín – vodojem Orlov – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0658/2022 46
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1) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění dílčí veřejné zakázky s názvem „Přivaděč vodojem Kozičín –

vodojem Orlov“ tak, že vybírá nabídku společnosti 1.Sčv, a.s. se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10,
IČO: 47549793 za nabídkovou cenu 4 397 860,88 Kč bez DPH.

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

2. uzavření smlouvy na zakázku „Přivaděč vodojem Kozičín – vodojem Orlov“ se společností 1.Sčv,
a.s. se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, IČO: 47549793 za nabídkovou cenu 4 397 860,88
Kč bez DPH.

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

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

 
Stoka, ulice Na Pahorku – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0659/2022 47
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Stoka, ulice Na Pahorku“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané

v dynamickém nákupním systému „DNS na výstavbu, opravy a údržbu vodohospodářského
majetku města Příbram“ s ev. č. VVZ: Z2022-005953, 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 Novadus

spol. s.r.o., se sídlem Ke Skalám 603, Příbram V - Zdaboř, 261 01, IČO: 46349235, za celkovou
nabídkovou cenu 2 479 000,00 Kč bez DPH

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

2. uzavření smlouvy na zakázku „Stoka, ulice Na Pahorku“ se společností Novadus spol. s.r.o., se
sídlem Ke Skalám 603, Příbram V - Zdaboř, 261 01, IČO: 46349235, za celkovou nabídkovou cenu
2 479 000,00 Kč bez DPH

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

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

Ověřuje
Mgr. Renáta Vesecká v.r.

Ověřuje
 
 
 

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

starosta
 
 
 

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

Zapsal
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