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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: 05.09.2022

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0835/2022 Schválení programu včetně návrhů změn a
doplňků

R.usn.č.0836/2022 Směrnice pro používání a provoz referentských
vozidel města Příbram a pro používání soukromých
vozidel ke služebním účelům

Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0837/2022 Zajištění technického vybavení na akci XV.
Příbramské svatohorské šalmaje

Bc. Vlastimil Ševr

R.usn.č.0838/2022 Nákup dlouhodobého hmotného majetku –
pořízení lesnického traktoru s vyvážecím vlekem a
hydraulickou rukou

Ing. František
Chytka

R.usn.č.0839/2022 SZM Příbram, p.o. - Žádost o schválení
investičního záměru, Souhlas majitele pozemku -
Nový rybník - "Novostavba chatek v areálu Nový
rybník"

Mgr. Jan Slaba

R.usn.č.0840/2022 Souvislé opravy komunikace na Sevastopolském
náměstí - Dodatek č.2 k SoD

Mgr. Ondřej Klečka

R.usn.č.0841/2022 Poskytování právních služeb pro MěRK při správě
bytového a nebytového fondu Města Příbram –
přímé zadání zakázky II. kategorie.

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.0842/2022 Návrh na odpis pohledávek Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0843/2022 Návrh úpravy pojistné smlouvy č. 805-90330-11 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0844/2022 Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS –
Parkoviště a víceúčelové hřiště – výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0845/2022 Navýšení provozního příspěvku Ing. Pavel
MáchaIng. Irena
Hofmanová

R.usn.č.0846/2022 Waldorfská škola Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ – žádost
o souhlas zřizovatele se zapojením školy do
projektů OPJAK – šablony pro MŠ, ZŠ a SŠ

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0847/2022 Platový postup ředitele Základní školy pod Svatou
Horou, Příbram

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0848/2022 Jmenování členů konkursní komise pro konkursní
řízení na obsazení pracovního místa ředitele
Waldorfské školy Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0849/2022 Kežmarok_ERASMUS+ 2022 Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0850/2022 Další využití příspěvku na předfinancování nebo

financování podpůrných personálních pozic v
základních školách

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0851/2022 Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 –
žádost o souhlas zřizovatele se zapojením školy
do operačního programu MŠMT J. A. Komenský –
šablony

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0852/2022 Waldorfská škola Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ - převzetí
technického zhodnocení budovy – Dlouhá 163,
Příbram III

Ing. Lea Enenkelová
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R.usn.č.0853/2022 Mateřská škola Rybička – žádost o navýšení
provozního příspěvku

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0854/2022 Smlouva o zřízení služebnosti s KSÚS, vodovod,
Sázky

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0855/2022 BUS zastávky, Březnická ul. – Dodatek č. 1 Ing. Markéta
Pavlištová
HavlováMgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0856/2022 Oprava koridoru bývalé 8.ZŠ Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0857/2022 Odkoupení VH sítí v Žežicích a zřízení služebnosti Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0858/2022 Dodatek č. 5 ke SoD č. 867/OIRM/2020 Stavba
kanalizace a obnova vodovodní sítě v Lazci

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0859/2022 Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města
Příbram ze dne 22.8.2022, č. usn. 0821/2022

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0860/2022 Žádost o souhlas vlastníka pozemku p. č. 420/2
v k. ú. Březové Hory, se vstupem na pozemek a
zpevněním jeho části

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0861/2022 Žádost o udělení souhlasu se stavebními úpravami
v objektu č. p. 653, Příbram VI – Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0862/2022 Víceúčelové hřiště Na Cihelně - výběr dodavatele Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0863/2022 Den městské mobility - MHD zdarma Mgr. Ondřej Klečka
R.usn.č.0864/2022 Úprava osob - soutěž o návrh J.A. Alise Mgr. Radka

Škubalová
R.usn.č.0865/2022 Žádost o ID na projekt „Podpora klubu TK ROJA v

energetické krizi“
Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0866/2022 DNS: Oprava schodů na Rynečku a na nam. 17.
listopadu

Mgr. Radka
Škubalová

 
Projednané informace na programu jednání dne: 05.09.2022

 
 Název Předkladatel

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

Usnesení číslo: R.usn.č.0835/2022 4
1) schvaluje
 program dnešního jednání RM.
 

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

 
Směrnice pro používání a provoz referentských vozidel města Příbram a pro
používání soukromých vozidel ke služebním účelům

Usnesení číslo: R.usn.č.0836/2022 5
1) schvaluje
 Směrnici č. 1/2022 pro používání a provoz referentských vozidel města Příbram a

pro používání soukromých vozidel ke služebním účelům s účinností od 1.10.2022.
 

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

 
Zajištění technického vybavení na akci XV. Příbramské svatohorské šalmaje

Usnesení číslo: R.usn.č.0837/2022 6
1) schvaluje
 uzavření smlouvy mezi městem Příbram a p. Milanem Vitišem, Milín 85, 262 31

Milín, IČO 71355286, na technické zabezpečení akce Příbramská svatohorská
šalmaj za cenu 134.500,00 Kč bez DPH, tj. 162.745,00 Kč včetně DPH ve výši
21%.

 

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

 
Nákup dlouhodobého hmotného majetku –pořízení lesnického traktoru s
vyvážecím vlekem a hydraulickou rukou

Usnesení číslo: R.usn.č.0838/2022 7
1) schvaluje
 nákup dlouhodobého hmotného majetku – pořízení lesnického traktoru

s vyvážecím vlekem a hydraulickou rukou v předpokládané výši 5 000 000 Kč.
 

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

 
SZM Příbram, p.o. - Žádost o schválení investičního záměru, Souhlas majitele
pozemku - Nový rybník - "Novostavba chatek v areálu Nový rybník"

Usnesení číslo: R.usn.č.0839/2022 8
1) schvaluje
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 předložený záměr SZM Příbram, p.o., IČO 71217975,- žádost o schválení
investičního záměru -  "Novostavba chatek areál Nový rybník Příbram", a to dle
parametrů uvedených v důvodové zprávě a přílohách předloženého materiálu.

 
2) souhlasí
 se stavebním záměrem (společné oznámení záměru): "Novostavba chatek areál

Nový rybník Příbram", na pozemcích parcelní číslo 2270/2 v k.ú. Příbram, a
parcelní číslo 4212/2 v k.ú. Příbram, které jsou v majetku města Příbram.

 

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

 
Souvislé opravy komunikace na Sevastopolském náměstí - Dodatek č.2 k SoD

Usnesení číslo: R.usn.č.0840/2022 9
1) schvaluje
 Změnu závazku podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)  na investiční
akci „ Souvislé opravy komunikace na Sevastopolském náměstí“ podle
Změnového listů 1, které představují vícepráce ve výši 86 284,58 Kč bez
DPH (tj. 104 404.34 Kč s DPH).

 
2) schvaluje
 Uzavření  dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1029/OSH/2021 ze

dne 29.10.2021 na investiční akci „Souvislé opravy komunikace na
Sevastopolském náměstí“ se společností Vodohospodářské stavby s.r.o.
(dále jen „VHS“), Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČO: 40233308, kterým
dojde ke změně díla podle změnového listu č. 1 a jímž se mění celková
hodnota díla na částku 701 575,58 Kč bez DPH (tj.  848 906.45s DPH).

 
3) ukládá
 OSH administrovat uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 1029/

OSH/2021 podle bodu I. a II. tohoto usnesení.
 

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

 
Poskytování právních služeb pro MěRK při správě bytového a nebytového
fondu Města Příbram – přímé zadání zakázky II. kategorie.

Usnesení číslo: R.usn.č.0841/2022 11
1) bere na vědomí
 Informace MěRK o dosavadním poskytování právních služeb advokátkou Mgr.

Monikou Drábkovou, ev. č. ČAK: 14830, IČO: 71480501 se sídlem Poštovní 4,
261 01 Příbram V-Zdaboř a o nabídce Mgr. Drábkové na další spolupráci při
poskytování právních služeb pro MěRK.

 
2) schvaluje
 přidělení zakázky II. kategorie formou přímého zadání v souladu se Směrnicí

č. 1/2021 – zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek, díl II, čl. 1 odst.
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5 a čl. 2, odst. 4 e) a uzavření smlouvy o právní pomoci ve věci poskytování
odborných právních služeb pro MěRK s Mgr. Monikou Drábkovou, advokátka, ev. č.
ČAK: 14830, IČO: 71480501, se sídlem Poštovní 4, 261 01 Příbram V- Zdaboř, od
20.10.2022 na dobu určitou 3 let nebo do vyčerpání maximální přípustné částky
finančního plnění za poskytované právní služby ve výši 300.000,-Kč vč. DPH a
to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve a dále za podmínek,
které vyplývají z písemné cenové nabídky poskytování právních služeb Mgr.
Drábkové ze dne 13.07.2022.

 
3) schvaluje
 Aktualizaci limitu rentability pro vymáhání pohledávky vzhledem k výši nákladů

právního vymáhání pohledávky, jenž byl stanoven usnesením ZM Příbram č.
251/2019/ZM ze dne 04.11.2019, a následně usnesením RM č. 619/2021/RM ze
dne 28.6.2021, a to z částky 4000,-Kč s DPH/1 právní případ na novou částku
5.000,00Kč s DPH/1 právní případ.

 
4) ukládá
 MěRK zajistit přípravu podpisu smlouvy o poskytování právních služeb dle bodu 2.

usnesení.
 

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

 
Návrh na odpis pohledávek

Usnesení číslo: R.usn.č.0842/2022 12
1) schvaluje
 odpis pohledávek - poplatků za pobyt na záchytné stanici - v celkové výši 274.610,00

Kč dle přiloženého seznamu.
 

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

 
Návrh úpravy pojistné smlouvy č. 805-90330-11

Usnesení číslo: R.usn.č.0843/2022 13
1) schvaluje
 uzavření Dodatku č. 19 k pojistné smlouvě č. 805-90330-11 uzavřené se společností

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČO: 45272956, ve kterém dojde k navýšení hodnoty souboru nemovitého majetku
na částku 8.850.000.000,00 Kč a navýšení ceny pojištění o 473.349,00 Kč na částku
2.122.497,00 Kč.

 

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

 
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Parkoviště a víceúčelové hřiště –
výběr dodavatele
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Usnesení číslo: R.usn.č.0844/2022 14
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Parkoviště a

víceúčelové hřiště“ (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 240 000,00 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 60 000 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 – Parkoviště a
víceúčelové hřiště“ 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
 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: )
 

 
Navýšení provozního příspěvku

Usnesení číslo: R.usn.č.0845/2022 15
1) schvaluje
 Technickým službám města Příbrami, p.o. navýšení provozního příspěvku o 4 752

908 Kč.
 

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

 
Waldorfská škola Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ – žádost o souhlas zřizovatele se
zapojením školy do projektů OPJAK – šablony pro MŠ, ZŠ a SŠ

Usnesení číslo: R.usn.č.0846/2022 16
1) souhlasí
 s tím, aby se Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, základní škola a střední škola zapojila

do projektu s názvem „Waldorfská škola Příbram - OPJAK – šablony MŠ a ZŠ I“ v rámci Operačního
programu Jan Amos Komenský, číslo výzvy 02_22_002“ plánovaného v termínu 01.07.2023-30.06.2025
a do projektu s názvem „Waldorfská škola Příbram – OPJAK – šablony SŠ I“ v rámci Operačního programu
Jan Amos Komenský, číslo výzvy 02_22_003“ plánovaného v termínu 01.11.2022-30.10.2024.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Platový postup ředitele Základní školy pod Svatou Horou, Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0847/2022 17
1) bere na vědomí
 platový postup ředitele Základní školy pod Svatou Horou, Příbram do 7. platového stupně 13. platové

třídy stupnice platových tarifů s účinností od 01.09.2022.
 

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

 
Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení
pracovního místa ředitele Waldorfské školy Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ

Usnesení číslo: R.usn.č.0848/2022 18
1) jmenuje
 konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové

organizace Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, základní škola a střední škola ve složení:

paní

XXXX XXXXX XXXXXXXXX -  1.člen určený zřizovatelem, předseda komise

XXXX XXXXXX XXXXXXXX -  2.člen určený zřizovatelem

XXXX XXXXXX XXXXXXXXX -   člen určený krajským úřadem

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX  - inspektor ČŠI

XXX XXXXXX XXXXXX -  odborník v oblasti státní správy, určený ČŠI

XXXX XXX XXXXXXXXXXX  -  odborník v oblasti organizace a řízení ve školství, určený ČŠI

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX -  pedagogický pracovník školy

XXXXXX XXXXXXXXXX -  zástupce školské rady
 
2) pověřuje
 XXXX XXXX XXXX XXXXX funkcí tajemníka komise; tajemník není členem konkursní komise.
 
3) určuje
 XXXX XXXX XXX XXXXXXXXXXX jako odborníka s hlasem poradním, který se účastní jednání konkursní

komise.
 

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

 

 
Rada města, 25. jednání, dne 05.09.2022 Strana 8/14



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

Kežmarok_ERASMUS+ 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0849/2022 19
1) schvaluje
 zahraniční pracovní cestu do Kežmarku (Slovensko) k účasti na setkání ERASMUS+, které se uskuteční

ve dnech 25. 09. – 29. 09. 2022. Cesty se zúčastní zástupci města ve složení:starosta XXXX XXX
XXXXXXXXXX a projektová manažerka projektu XXXX XXXXX XXXXXX. Doprava bude
zajištěna služebním vozem s řidičem Romanem Prokůpkem.

 

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

 
Další využití příspěvku na předfinancování nebo financování podpůrných
personálních pozic v základních školách

Usnesení číslo: R.usn.č.0850/2022 20
1) souhlasí
 s tím, aby nevyčerpané prostředky z příspěvku na předfinancování nebo financování podpůrných

personálních pozic v základních školách schváleného RM dne 30.05.2022, R.usn.č.0549/2022, mohly být
školami využity na úhradu běžných provozních výdajů.

 

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

 
Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 – žádost o souhlas zřizovatele
se zapojením školy do operačního programu MŠMT J. A. Komenský – šablony

Usnesení číslo: R.usn.č.0851/2022 21
1) souhlasí
 s tím, aby se Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 zapojila do projektu

CZ.02.02.XX/00/22_002/0001563 v rámci Operačního programu MŠMT Jan Amos
Komenský - personální šablony, podpora inovativního vzdělávání pro pedagogy a
žáky ve školní družině.

 

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

 
Waldorfská škola Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ - převzetí technického zhodnocení
budovy – Dlouhá 163, Příbram III

Usnesení číslo: R.usn.č.0852/2022 22
1) schvaluje
 převzetí technického zhodnocení budovy v ulici Dlouhá 163, Příbram III – realizace akustických stropních

desek v 5 učebnách ve 2. NP - do účetnictví města Příbram v celkové výši 195.140,60 Kč.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Mateřská škola Rybička – žádost o navýšení provozního příspěvku

Usnesení číslo: R.usn.č.0853/2022 23
1) schvaluje
 navýšení provozního příspěvku Mateřské školy Rybička, ve výši 10.000,00 Kč za účelem pokrytí

mzdových nákladů pomocné asistentky z Ukrajiny pro individuální práci v češtině s dítětem ukrajinské
národnosti.

 

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

 
Smlouva o zřízení služebnosti s KSÚS, vodovod, Sázky

Usnesení číslo: R.usn.č.0854/2022 24
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti se Středočeským krajem,

IČO 70891095, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, zast. Krajskou správou
a údržbou silnic, IČO 00066001, na stejné adrese, pro vodovodní přípojku na p.č.
2045/1 v k.ú. Příbram, za úplatu ve výši 500,- Kč plus 21% DPH, na dobu neurčitou.

 

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

 
BUS zastávky, Březnická ul. – Dodatek č. 1

Usnesení číslo: R.usn.č.0855/2022 25
1) bere na vědomí
 změnu rozsahu prací provedených při realizaci investiční akce „Příbram –

BUS zastávky v ulici Březnická“ oproti projektové dokumentaci
 
2) schvaluje
 1) méněpráce ve výši 347.765,93 Kč bez DPH způsobené důvody

specifikovanými v důvodové zprávě

2) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na investiční akci „Příbram –
BUS zastávky v ulici Březnická“ se společností SILNICE NEPOMUK, s.r.o., U
Pošty 513, 335 01 Nepomuk, kterým dojde k zapracování změn uvedených
důvodové zprávě.

 
3) ukládá
 OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě

o dílo dle bodu II. tohoto usnesení.
 

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

 
Oprava koridoru bývalé 8.ZŠ

Usnesení číslo: R.usn.č.0856/2022 26
1) schvaluje
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 přímé zadání zakázky na rekonstrukci koridoru v areálu bývalé 8. ZŠ, a to firmě P
+ B elektromontáže, s.r.o., Heyrovského 299, 261 01 Příbram VI, za nabídkovou
cenu 650.630,22 Kč bez DPH (tj. 787.262,56 Kč vč. DPH).

 
2) ukládá
 OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření smlouvy o dílo dle bodu I.

tohoto usnesení.
 

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

 
Odkoupení VH sítí v Žežicích a zřízení služebnosti

Usnesení číslo: R.usn.č.0857/2022 27
1) schvaluje
 uzavření kupní smlouvy na odkup vodovodního a kanalizačního řadu v k.ú.

Žežice s XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX, za dohodnutou
cenu 1,- Kč vč. DPH.

 
2) schvaluje
 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti pro vodovodní a

kanalizační řad se spoluvlastníky pozemků p.č. 56/10, 369/46, 369/37, 256/2,
369/2, 235/6, 235/7, 235/3, 235/5 a 235/11 v k.ú. Žežice, bezúplatně a na dobu
neurčitou.

 

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

 
Dodatek č. 5 ke SoD č. 867/OIRM/2020 Stavba kanalizace a obnova
vodovodní sítě v Lazci

Usnesení číslo: R.usn.č.0858/2022 28
1) schvaluje
 1. provedení stavebních prací, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr  původního závazku ze smlouvy

o dílo č. 867/OIRM/2020 a jsou nezbytné pro dokončení akce „Stavba kanalizace a obnova
vodovodní sítě v Lazci“ dle Změnových listů 9 – 14  z 30.08.2022 a které představují vícepráce ve
výši 2.398.043,28 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 817.197,10 Kč bez DPH, čímž dojde k navýšení
ceny díla o 1.580.846,18 Kč bez DPH a posunu termínu dokončení prací na 30.09.2022.

2. uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 867/OIRM/2020 na akci „Stavba kanalizace a obnova
vodovodní sítě v Lazci“ se společností FK Bau, a. s., kterým dojde ke změně díla podle Změnových
listů 9 – 14 z 30.08.2022 a jímž se mění celková cena díla na částku 65.904.290,62 Kč bez DPH.

 
2) ukládá
 OIRM administrovat uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 867/OIRM/2020 podle bodu I. tohoto

usnesení.
 
 1. , Odbor investic a rozvoje města
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram ze dne 22.8.2022,
č. usn. 0821/2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0859/2022 29
1) schvaluje
 částečnou revokaci svého usnesení č. 0821/2022 ze dne 22.8.2022, týkající se vyjmutí textu "s tím,

že vlastník pozemku toto hnízdo vybuduje na své náklady, nejpozději do 30.6.2024", z předmětného
usnesení.

 

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

 
Žádost o souhlas vlastníka pozemku p. č. 420/2 v k. ú. Březové Hory, se
vstupem na pozemek a zpevněním jeho části

Usnesení číslo: R.usn.č.0860/2022 30
1) schvaluje
 udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemku p. č. 420/2 v katastrálním území

Březové Hory, paní XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X X
XXXXXX, se vstupem na tento pozemek a zpevněním jeho části v rozsahu dle situačního
snímku v příloze předkládaného materiálu, za účelem zajištění sjezdu z pozemku žadatelky na
hlavní silnici.

 

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

 
Žádost o udělení souhlasu se stavebními úpravami v objektu č. p. 653,
Příbram VI – Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0861/2022 31
1) schvaluje
 udělení souhlasu města Příbram jako vlastníka objektu č. p. 653, Příbram VI –

Březové Hory, který je součástí pozemku parc. č. st. 115/5, v k.ú. Březové Hory,
s provedením stavebních úprav Restaurace Na Marii pro stavebníka a investora
společnost Česká pivnice, spol. s r.o., se sídlem Slunná 551, Příbram V – Zdaboř,
261 01 Příbram, IČO 45145636. S tím, že stavba bude prováděna v souladu se
schválenou projektovou dokumentací a dle podmínek stanovených platnou právní
úpravou a dotčenými orgány.

 

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

 
Víceúčelové hřiště Na Cihelně - výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0862/2022 32
1) rozhodla
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 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky s názvem „Víceúčelové hřiště Na
Cihelně“ tak, že vybírá nabídku účastníka INVESSALES, spol. s r.o. se sídlem Podskalská
22/1512, 128 00 Praha 2 Nové Město, IČO: 62957678, za nabídkovou cenu 10.777.068,90 Kč
bez DPH.

 
2) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení zakázky dle bodu I. tohoto

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: Zdrž:Mgr. Vesecká)
 

 
Den městské mobility - MHD zdarma

Usnesení číslo: R.usn.č.0863/2022 33
1) schvaluje
 jednodenní provoz MHD zdarma v ramci Dne městské mobility 2022 konané

3.10.2022.
 

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

 
Úprava osob - soutěž o návrh J.A. Alise

Usnesení číslo: R.usn.č.0864/2022 34
1) schvaluje
 • úpravu osoby sekretáře soutěže  - XXX XXXXXX se nahrazuje společností MOBA office s.r.o., se

sídlem Turkmenská 1420/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice, IČO 06157271, za niž jedná Ing. arch. Igor
Kovačević, Ph.D.

• úpravu osoby přezkušovatele soutěžních návrhů - XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX se
nahrazuje společností MOBA office s.r.o., se sídlem Turkmenská 1420/2, 101 00 Praha 10 -
Vršovice, IČO 06157271, za niž jedná Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.

• úpravu osoby přizvaného odborníka na rozvoj města a architekturu - XXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXXXse nahrazuje osobou XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX, architekt města Příbrami.

 

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

 
Žádost o ID na projekt „Podpora klubu TK ROJA v energetické krizi“

Usnesení číslo: R.usn.č.0865/2022 35
1) stahuje
 materiál z  jednání RM.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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DNS: Oprava schodů na Rynečku a na nam. 17. listopadu

Usnesení číslo: R.usn.č.0866/2022 36
1) stahuje
 materiál z jednání RM.
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 

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

Ověřuje
Ing. Petr Rotter v.r.

Ověřuje
 
 
 

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

starosta
 
 
 

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

Zapsal
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