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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: 11.07.2022

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0660/2022 Schválení programu včetně návrhů změn a
doplňků

R.usn.č.0661/2022 Nástěnný kalendář města pro rok 2023 Bc. Zuzana
Kučerová

R.usn.č.0662/2022 Smlouva o poskytnutí podpory - "Implementace
programů zlepšování kvality ovzduší na území
města Příbram 2"

Mgr. Markéta
Herynková

R.usn.č.0663/2022 Úprava rozpisu rozpočtu města na rok 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0664/2022 Odkoupení vodovodní přípojky od společnosti 1.
STAV s.r.o., Příbram - Sázky

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0665/2022 Smlouva o smlouvě budoucí kupní, vodovodní a
kanalizační řad, Příbram - Pahorek

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0666/2022 Parkovací dům - Milínská ulice Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0667/2022 Obnova Svatohorských sadů v Příbrami – výběr
dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0668/2022 Novostavba informačního altánu (2) – zrušení Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0669/2022 Záměr přímého zadání zakázky – „Zajištění výběru
provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve
vlastnictví města Příbram“

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0670/2022 Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131 – žádost
o navýšení provozního příspěvku

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0671/2022 Mateřská škola Klubíčko - souhlas zřizovatele s
bezúplatným převodem majetku

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0672/2022 Žádost o ID na projekt Osmý den Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0673/2022 Vyhlášení konkursu na vedoucí pracovní místo

ředitele Waldorfské školy Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ
Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0674/2022 Platový výměr ředitele Základní umělecké školy
Antonína Dvořáka, Příbram

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0675/2022 Revokace R.usn.č.0585/2022 ze dne 13.06.2022 –
Kežmarok_EL´RO 2022

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0676/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN – pozemky p. č.
3198 a p. č. 3197, oba v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0677/2022 Žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce části
pozemku p. č. 4246/51 v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0678/2022 Žádost o prodej pozemků p. č. 122/1 a p. č.
123/115, oba v k. ú. Brod u Příbramě

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0679/2022 Záměr prodeje části pozemku p. č. 283/1 o
výměře cca 59 m2 z celkové výměry 6722 m2, k.
ú. Zdaboř

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0680/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN a umístění
betonového sloupu s rozpojovací skříní – pozemky
p. č. 515/8, p. č. 515/1, p. č. 515/211, p. č.

Mgr. Žaneta
Vaverková
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MěÚ Příbram

651/3, p. č. 690/1, p. č. 652/1 a p. č. 652/2, vše v
k. ú. Březové Hory

R.usn.č.0681/2022 Návrh na schválení podání výpovědi Smlouvy
o nájmu prostor č. A 853/OSM/2016 ze dne
19.10.2016

Mgr. Žaneta
Vaverková

 
Projednané informace na programu jednání dne: 11.07.2022

 
 Název Předkladatel

Informace členů RM
Interpelace
Zahájení kontrola zápisu
Různé

 
 
 

Materiály zamítnuty na programu jednání dne: 11.07.2022
 

Číslo Název Předkladatel

Záměr prodeje části pozemku p. č. 3183/5 o
výměře cca 131 m2 z celkové výměry 289 m2, k.
ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

Záměr prodeje případně pronájmu části pozemku
p. č. 3183/5 o výměře cca 26 m2 z celkové
výměry 289 m2 a části pozemku p. č. 3183/6 o
výměře cca 77 m2 z celkové výměry 321 m2, oba
v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková
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MěÚ Příbram

Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků

Usnesení číslo: R.usn.č.0660/2022 4
1) schvaluje
 Doplněný program dnešního jednání RM.
 

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

 
Nástěnný kalendář města pro rok 2023

Usnesení číslo: R.usn.č.0661/2022 5
1) schvaluje
 1. vydání nástěnného kalendáře města s reprezentativními fotografiemi města a

nejbližšího okolí pro rok 2023 ve formátu A3 horizont v počtu 500 kusů. 

2. rozdělení kalendářů: 

400 kusů určeno k prodeji,

100 kusů určeno k prezentaci města,

3. prodejní cenu nástěnného kalendáře ve výši 200,00 Kč za 1 ks.
 

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

 
Smlouva o poskytnutí podpory - "Implementace programů zlepšování kvality
ovzduší na území města Příbram 2"

Usnesení číslo: R.usn.č.0662/2022 6
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí České

republiky na projekt: "Implementace programů zlepšování kvality ovzduší na území
města Příbram 2".

 

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

 
Úprava rozpisu rozpočtu města na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0663/2022 7
1) schvaluje
 RZ0090 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením RM

č. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022  a usnesením ZM číslo 855/2022/ZM ze
dne 20.06.2022 v rámci běžných výdajů kapitoly 777 - OŠKS z důvodu poskytnutí
finančního příspěvku subjektu All Stars School ve výši 250.000,00 Kč.

 

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

 
Odkoupení vodovodní přípojky od společnosti 1. STAV s.r.o., Příbram - Sázky

Usnesení číslo: R.usn.č.0664/2022 8
1) schvaluje
 uzavření kupní smlouvy se společností 1. STAV s.r.o., IČO: 04717023, Na Květnici

713/7, 140 00 Praha 4 - Nusle, na odkoupení vodovodní přípojky PE 110 v délce
47,17 metru v p.č. 2064/1 v k.ú. Příbram, za cenu 1,- Kč vč. DPH.

 
2) schvaluje
 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti se společností 1. STAV

s.r.o., Na Květnici 713/7, 140 00 Praha 4 - Nusle, v šíři ochranného pásma vodovodní
přípojky na p.č. 2064/1 v k.ú. Příbram, na dobu neurčitou a bezúplatně.  

 

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

 
Smlouva o smlouvě budoucí kupní, vodovodní a kanalizační řad, Příbram -
Pahorek

Usnesení číslo: R.usn.č.0665/2022 9
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o smlouvě  budoucí kupní na odkup vodovodního a kanalizačního

řadu v p.č. 2733/48, 2738/2 a 2737/13 v k.ú. Příbram s XXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXX XXXX za předem dohodnutou cenu 1,- Kč. 

 

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

 
Parkovací dům - Milínská ulice

Usnesení číslo: R.usn.č.0666/2022 10
1) bere na vědomí
 úpravu technické studie proveditelnosti stavby parkovacího domu v ulici

Milínské společností H.A.N.S. stavby, a.s.
 
2) ukládá
 OIRM pokračovat v dalších stupních projektové dokumentace tak, aby se

dospělo k získání územního rozhodnutí.
 

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

 
Obnova Svatohorských sadů v Příbrami – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0667/2022 11
1) bere na vědomí
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 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Obnova Svatohorských sadů v Příbrami“ (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 podnikající fyzické

osoby Ing. Václava Šmejkala, se sídlem Staré Sedlo 100, 398 07 Orlík nad Vltavou, IČO 15800318, za
nabídkovou cenu 675 918,00 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Obnova Svatohorských sadů v Příbrami“ s podnikající fyzickou osobou
Ing. Václavem Šmejkalem, se sídlem Staré Sedlo 100, 398 07 Orlík nad Vltavou, IČO 15800318, za
nabídkovou cenu 675 918,00 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: )
 

 
Novostavba informačního altánu (2) – zrušení

Usnesení číslo: R.usn.č.0668/2022 12
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Novostavba informačního altánu (2)“ (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
 1) o vyloučení společnosti S.O.S – DEKORACE, s.r.o., se sídlem Dobronická 1256, 148 00 Praha, IČO

27119432 z výběrového řízení pro nesplnění profesní způsobilosti;

2) o vyloučení společnosti INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha, IČO
62957678 z výběrového řízení pro nesplnění profesní způsobilosti;

3) o zrušení dílčí veřejné zakázky „Novostavba informačního altánu (2)“.
 
3) schvaluje
 závěry stálé hodnotící komise.
 
4) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o vyloučení dodavatele a o zrušení veřejné zakázky

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

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

 
Záměr přímého zadání zakázky – „Zajištění výběru provozovatele
vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Příbram“

Usnesení číslo: R.usn.č.0669/2022 13
1) schvaluje
 záměr realizace zakázky „Zajištění výběru provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve

vlastnictví města Příbram“ dle přílohy,
 
2) rozhodla
 o uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Zajištění výběru provozovatele

vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Příbram“ tak, že vybírá nabídku společnosti
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřežní 4, 150 00 Praha 5, IČO: 471 16 901
za nabídkovou cenu 450 000,00 Kč bez DPH.

 
3) ukládá
 OPVZ učinit nezbytné kroky k realizaci přímého zadání.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131 – žádost o navýšení provozního
příspěvku

Usnesení číslo: R.usn.č.0670/2022 14
1) schvaluje
 navýšení provozního příspěvku Mateřské školy, Příbram VIII, Školní 131, ve výši 48.000,00 Kč za

účelem pokrytí mzdových nákladů pomocné asistentky z Ukrajiny pro usnadnění komunikace s rodiči a
dětmi ukrajinské národnosti.

 

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

 
Mateřská škola Klubíčko - souhlas zřizovatele s bezúplatným převodem
majetku

Usnesení číslo: R.usn.č.0671/2022 15
1) souhlasí
 s tím, aby Mateřská škola Klubíčko, Okružní 200, 261 01 Příbram VII předala bezúplatně nepotřebný

majetek (nábytek), a to herní patro v zůstatkové ceně 38.750,00 Kč včetně DPH, policovou skříňku
v zůstatkové ceně 7.600,00 Kč včetně DPH do vlastnictví Waldorfské škole Příbram – mateřská škola,
základní škola a střední škola, Hornická 327, 261 01 Příbram II a dětskou kuchyňku v zůstatkové
ceně 13.000,00 Kč včetně DPH do vlastnictví Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram,
Brodská 100, 261 01 Příbram VIII.

 

 
Rada města, 20. jednání, dne 11.07.2022 Strana 7/11



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

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

 
Žádost o ID na projekt Osmý den

Usnesení číslo: R.usn.č.0672/2022 16
1) nedoporučuje
 ZM poskytnutí individuální dotace pro subjekt Perfilm s.r.o..
 

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

 

 
Vyhlášení konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele Waldorfské školy
Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ

Usnesení číslo: R.usn.č.0673/2022 17
1) vyhlašuje
 v souladu s ust. § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů, a ust. § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Příbram
Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, základní škola a střední škola se sídlem Hornická 327, 261
01 Příbram II, IČO 42731259

 
2) schvaluje
 text vyhlášení konkursního řízení dle předloženého návrhu
 
3) odvolává
 v souladu s ust. § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pana Mgr. Roberta Žáka
z vedoucího pracovního místa ředitele Waldorfské školy Příbram – mateřské školy, základní školy a střední
školy, a to s účinností k 31.12.2022

 
4) pověřuje
 OŠKS realizací konkursního řízení dle bodu I. a II. tohoto usnesení v souladu s vyhláškou č. 54/2005

Sb., o náležitostech konkursních řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, a ukládá
zveřejnit vyhlášení konkursního řízení na úřední desce města Příbram a ve všech základních školách
zřizovaných městem Příbram

 

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

 
Platový výměr ředitele Základní umělecké školy Antonína Dvořáka, Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0674/2022 18
1) schvaluje
 platový výměr pro XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX, ředitele Základní umělecké školy Antonína

Dvořáka, Příbram dle předloženého návrhu s účinností od 01.08.2022.
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MěÚ Příbram

 

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

 
Revokace R.usn.č.0585/2022 ze dne 13.06.2022 – Kežmarok_EL´RO 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0675/2022 19
1) revokuje
 R.usn.č.0585/2022 ze dne 13.06.2022.
 
2) schvaluje
 zahraniční pracovní cestu do Kežmaroku (Slovensko) k účasti na festivalu lidových řemesel

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

 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN –
pozemky p. č. 3198 a p. č. 3197, oba v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0676/2022 20
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p. č.

3198 a p. č. 3197, oba v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín –
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, za podmínky koordinace stavební akce
se stavebními záměry města a respektování požadavků Odboru investic a rozvoje města.

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům bude provedeno v souladu s platnou právní úpravou
dle zákona o oceňování majetku a jeho předpokládaná minimální cena činí 12.100 Kč. Cena věcného
břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 

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

 

 
Žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 4246/51 v k. ú.
Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0677/2022 21
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 4246/51 o výměře cca 19800 m2 z celkové výměry

23565 m2 (část pozemku je vyznačena v situačním snímku, který je nedílnou součástí předkládaného
materiálu) v katastrálním území Příbram, mezi městem Příbram jako půjčitelem a Sportovním Klubem
Sporting Příbram, z. s., Legionářů 402, 261 01 Příbram VII, IČO 26641658, jako vypůjčitelem, na dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem provozování sportu a provádění základní údržby
areálu (sekání trávy, úklid apod.).
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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

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

 
Žádost o prodej pozemků p. č. 122/1 a p. č. 123/115, oba v k. ú. Brod u
Příbramě

Usnesení číslo: R.usn.č.0678/2022 23
1) neschvaluje
 záměr prodeje pozemků p. č. 122/1 a p. č. 123/115, oba v katastrálním území Brod u Příbramě.
 

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

 
Záměr prodeje části pozemku p. č. 283/1 o výměře cca 59 m2 z celkové
výměry 6722 m2, k. ú. Zdaboř

Usnesení číslo: R.usn.č.0679/2022 25
1) stahuje
 materiál z dnešního jednání RM.
 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN a
umístění betonového sloupu s rozpojovací skříní – pozemky p. č. 515/8, p. č.
515/1, p. č. 515/211, p. č. 651/3, p. č. 690/1, p. č. 652/1 a p. č. 652/2, vše v
k. ú. Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0680/2022 26
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p.

č. 515/8, p. č. 515/1, p. č. 515/211, p. č. 651/3, p. č. 690/1, p. č. 652/1 a p. č. 652/2, vše v k. ú. Březové
Hory, a dále umístění betonového sloupu s rozpojovací skříní na pozemku ve vlastnictví města Příbram
p. č. 652/2 v k. ú. Březové Hory, 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 bude při stavbě postupováno
v součinnosti s městskou sadovnicí.

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům bude provedeno v souladu s platnou právní úpravou
dle zákona o oceňování majetku a jeho předpokládaná minimální cena činí 16.800,00 Kč. Cena věcného
břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 

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

 
Návrh na schválení podání výpovědi Smlouvy o nájmu prostor č. A 853/
OSM/2016 ze dne 19.10.2016

Usnesení číslo: R.usn.č.0681/2022 27
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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

1) schvaluje
 ukončení Smlouvy o nájmu prostor č. A 853/OSM/2016 ze dne 19.10.2016, uzavřené mezi

pronajímatelem městem Příbram a nájemcem  společností BASEMBER s.r.o., se sídlem Riegrova 54,
Příbram I, 261 01 Příbram, IČO 03908852, a to výpovědí bez výpovědní doby po doručení písemné
výpovědi.

 

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

 
 
 
 

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

 
 
 

........................................
Ing. Martin Buršík, MBA v.r.

Ověřuje
Ing. Jiří Holý v.r.

Ověřuje
 
 
 

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

starosta
 
 
 

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

Zapsal
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