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MěÚ Příbram

 
Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 31.10.2022

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.1031/2022 Schválení programu včetně návrhů změn a
doplňků

R.usn.č.1032/2022 Navýšení nájmu v obecních bytech a nebytových
prostorách v budově čp. 15-18, v Příbrami I, dle §
2250 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.1033/2022 Důvodová zpráva z jednání MěRK ze dne
20.10.2022

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.1034/2022 Návrh přímého zadání zakázky (III. kat.) –
Částečná výměna oken v budově čp. Příbram IV,
Čs.armády 5, UBYTOVNA

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.1035/2022 Revokace usnesení R. usn. č. 0910/2022 ze dne
19. 9. 2022

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.1036/2022 Na vědomí - zrušení služby "asistovaný kontakt" Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.1037/2022 Uzavření Dodatku č. 1 Mgr. Jan Konvalinka
R.usn.č.1038/2022 Centrum sociálních a zdravotních služeb města

Příbram - pověření řízením a stanovení platu
Mgr. Jan Konvalinka

R.usn.č.1039/2022 Dodatek k Organizačnímu řádu Městského úřadu
Příbram

Ing. Jaroslava
Poláková

R.usn.č.1040/2022 Jednací řád Rady města Příbram Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.1041/2022 Přehled účasti na jednání komisích Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.1042/2022 Účast na jednání výborů ZM Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.1043/2022 Návrh termínů jednání Rady města Příbram a
zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok
2023

Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.1044/2022 Redakční rada zpravodaje Kahan Bc. Zuzana
Kučerová

R.usn.č.1045/2022 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování servisní
podpory aplikace SYDO Traffic DSA

Ing. Jan Drozen

R.usn.č.1046/2022 Žádost o přenechání bytu v DPS PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.1047/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše

Štochlová
R.usn.č.1048/2022 Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a

kanalizace za 2021
Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1049/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1050/2022 Závěrečný účet Dobrovolného sazku obcí ORP
Příbram za rok 2021

Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1051/2022 Dodatek č.2 k SOD č. 439/OIRM/2022 investiční
akce "Rekonstrukce ul. Na Leštině I. etapa,
Příbram"

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1052/2022 Souhlas se stavbou a zřízení služebnosti VH sítí,
p.č.334/25 k.ú.Žežice

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová
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R.usn.č.1053/2022 Dodatek č.4 k SOD 532/OIRM/2021 investiční akce
"Příbram, ul. Milínská - úpravy vodohospodářských
sítí"

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1054/2022 Záměr zakázky - Úklidové služby ve společných
prostorách bytových domů, kanceláři MěRK

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1055/2022 Záměr zakázky - Poskytování služeb údržby a
provozní podpory systému PROXIO

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1056/2022 ZUŠ, Příbram I, nám. T.G.Masaryka 155 – žádost o
souhlas zřizovatele se zapojením školy do projektu
OPJAK – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1057/2022 ZŠ Bratří Čapků – žádost o souhlas zřizovatele se
zapojením do grantové výzvy O2 Chytrá škola

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1058/2022 ZUŠ TGM - žádost o souhlas zřizovatele s
pronájmem prostor ke zkouškám Příbramského Big
Bandu, z.s.

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1059/2022 Platový výměr ředitele Waldorfské školy Příbram –
mateřské školy, základní školy a střední školy

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1060/2022 Kronika města Příbram 2021 Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.1061/2022 MŠ Pohádka - žádost o investiční příspěvek Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.1062/2022 ZŠ Bratří Čapků – žádost o navýšení provozního

příspěvku 2022
Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1063/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení tří vodovodních a tří kanalizačních přípojek
– pozemky p. č. 1 v k. ú. Březové Hory a p. č.
703/10 v k. ú. Lazec

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1064/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN – pozemek p. č.
208/1 k. ú. Orlov

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1065/2022 Žádost o prodej části pozemku p. č. 2044/1 v
katastrálním území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1066/2022 Pronájem částí pozemků p. č. 74/1, p. č. 74/27 a
výpůjčka části pozemku p. č. 74/27, k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1067/2022 Předžalobní výzva k úhradě bezdůvodného
obohacení za užívání části pozemku p. č. 126/8
v k.ú. Brod u Příbramě a návrh na schválení
uzavření nájemní smlouvy

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1068/2022 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o
pronájmu pozemků ze dne 21. 5. 2020

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1069/2022 Žádost o prodej části pozemku p. č. 1376/147 v k.
ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1070/2022 Žádost o prominutí úhrady částky za bezesmluvní
užívání části pozemku p. č. 4056/1 v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1071/2022 Žádost o propachtování pozemků, vše v
katastrálním území Trhové Dušníky

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1072/2022 Žádost o dlouhodobý pronájem pozemku p. č.
639/12 v k. ú. Trhové Dušníky

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1073/2022 Žádost o dlouhodobý pronájem pozemků v
katastrálním území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1074/2022 Žádosti o prodej, případně pacht pozemků p. č.
4172/211 a p. č. 4170/86, oba v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1075/2022 1. Žádost o udělení souhlasu města Příbram
s rozšířením účelu pachtu části pozemku p. č.
587/2 v k. ú. Podlesí nad Litavkou 2. Žádosti o

Mgr. Žaneta
Vaverková
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propachtování, příp. pronájem části pozemku p. č.
587/2 v k. ú. Podlesí nad Litavkou

R.usn.č.1076/2022 Návrh na uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě
o zabezpečení svozu odpadu podobného
komunálnímu ze dne 03.01.2018

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1077/2022 Ceník pohřebních služeb poskytovaných v Obřadní
síni Příbram Na Hvězdičce

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1078/2022 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o
pronájmu jednacího sálu na nám. T.G. Masaryka
121, Příbram I

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1079/2022 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce objektu
č. p. 527 v Příbrami VII „Domov seniorů, Příbram
VII“ včetně přilehlých pozemků

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1080/2022 Zhotovení pamětní desky věnované Františku
Závorkovi

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1081/2022 Návrh na schválení rozpočtového provizoria na rok
2023

Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1082/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1083/2022 Rozpočtová opatření 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1084/2022 Oprava osvětlení – Příbram VIII/102 – zrušení Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1085/2022 Výměna VZT požárních předsíní – Příbram
VIII/100 (2) – zrušení

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1086/2022 Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu
za 2021

Ing. Venuše
Štochlová

 
Projednané informace na programu jednání dne: 31.10.2022

 
 Název Předkladatel

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

Usnesení číslo: R.usn.č.1031/2022 4
1) schvaluje
 doplněný program jednání RM.
 

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

 
Navýšení nájmu v obecních bytech a nebytových prostorách v budově čp.
15-18, v Příbrami I, dle § 2250 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů

Usnesení číslo: R.usn.č.1032/2022 5
1) schvaluje
 1. Navýšení nájemného v bytech a nebytových prostorách (vyjma Městského

kulturního centra – organizace města Příbram bez právní subjektivity) ve vlastnictví
města Příbram, s nájemním vztahem na dobu neurčitou i určitou, v budově č.p.15,
16, 17-18 v Příbrami I dle ustanovení § 2250, odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a to o 10 % z účelně vynaložených
nákladů ročně na jednotlivé budovy při akci „Zateplení řadových domů čp. 15-18,
Příbram I“ (viz rozpis v příloze č. 5,6,7 důvodové zprávy),

2. Pro případ, že nedojde k dohodě s nájemci dle § 2250 odst.1 (viz výrok I,
bod 1.), schvaluje navýšení nájemného v bytech a nebytových prostorách (vyjma
Městského kulturního centra) ve vlastnictví města Příbram, s nájemním vztahem
na dobu neurčitou i určitou, v budově čp. 15,16,17-18 v Příbrami I dle ustanovení
§ 2250, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů, a to ročně o 3,5 % z účelně vynaložených nákladů na jednotlivé budovy při
akci „Zateplení řadových domů čp. 15-18, Příbram I“ (viz rozpis v příloze č.9,10,11
důvodové zprávy).

 
2) ukládá
 MěRK zveřejnit záměr navýšení nájemného dle přijatého usnesení výrok I, bod 1 a

2 usnesení. 
 

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

 
Důvodová zpráva z jednání MěRK ze dne 20.10.2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1033/2022 6
1) schvaluje
 1.uzavřít dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č.872/MERK/2017 ze dne 30.8.2017

(konsolidované znění) s žadatelem XXXXX XXXXXXXX, na pronájem bytu XX X,
Příbram VII, XXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXX, byt standard, 2+1, cena 118,00 Kč/
m2/měsíc, od 01.11.2022 na dobu určitou – 2 roky.

2.uzavřít dodatek č.4 k nájemní smlouvě č.1020/MERK/2016 ze dne 19.10.2016
(konsolidované znění) s žadatelem XXXXXXXX XXXXX, na pronájem bytu č. XX,
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v Příbrami VII, XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXX XXX byt standard, 1+1, cena
133,00 Kč/m2/měsíc, od 01.11.2022 na dobu určitou – 2 roky.

3.uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č.1033/MERK/2016 ze dne 21.10.2016
(konsolidované znění) s žadatelem XXXXXXXX XXXXXXXX,  na pronájem bytu XX
X, v XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XX,  byt standard,  2+0, cena 147,00 Kč/
m2/měsíc, od 15.11.2022 na dobu určitou – 2 roky.

4.uzavřít dodatek č.4  k nájemní smlouvě č.1034/MERK/2016 ze dne 21.10.2016 
(konsolidované znění) s žadatelem XXXXX XXXXXXXXX, na pronájem bytu XX X, v
XXXXXXXX XXX X XXXX XXXXX XXX XX,  byt standard,  2+0, cena 100,00 Kč/m2/
měsíc, od 5.11.2022  na dobu určitou – 2 roky.

5.uzavřít dodatek č.4  k nájemní smlouvě č.1032/MERK/2016 ze dne 21.10.2016
  (konsolidované znění) s žadateli XXXXX XXXXXXXXXX a XXXXXXX XXXXXX, na
pronájem bytu č. XX, v Příbrami VII, XXXXXXXXXXXX XXX XXX,  byt standard, 
2+1, cena 100,00 Kč/m2/měsíc, od 15.11.2022  na dobu určitou – 1 rok.

6.uzavřít dodatek č.3  k nájemní smlouvě č.1027/MERK/2017 ze dne 7.11.2017
  (konsolidované znění) s žadateli XXXXX XXXXXXXX a  XXXXXXXX XXXXXXX, na
pronájem bytu č.X, v Příbrami VI, X XXXX XXXX XXXXX,  byt standard,  2+0, cena
118,00 Kč/m2/měsíc, od 1.12.2022  na dobu určitou – 2 roky.

 
2) schvaluje
 1.uzavřít dodatek č.4  k nájemní smlouvě č.1212/MERK/2016 ze dne 20.12.2016

(konsolidované znění) s žadatelem XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, na pronájem
bytu č.XX, v Příbrami VII, XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXX služební byt,  2+0,
cena 100,00 Kč/m2/měsíc, od 1.11.2022  na dobu určitou – 2 roky.

 
3) schvaluje
 1.uzavřít dodatek č. 5  k nájemní smlouvě č.1139/MERK/2014 ze dne 1.12.2014

(konsolidované znění) s žadateli XXXX XXXXXXXXX XXX. a XXXXXXXXXX
XXXXXXXX  na pronájem bytu č. XXX v Příbrami IV, XXX XXXXXX XXX X, byt pro
PVO, 2+1, cena 66,00,Kč/m2/měsíc, od 1.12.2022  na dobu určitou – 2 roky.
Za podmínky doplacení jistiny ve výši tří měsíčních nájmů pronajímateli,  před
podpisem dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 1139/MERK/2014 ze dne 1.12.2014.
  Doplatek  jistiny je ve výši 11.292,- Kč a prokázání podmínky dle NV č. 78/2016
ke dni podpisu nájemní smlouvy. 

2.uzavřít dodatek č. 3  k nájemní smlouvě č.1043/MERK/2017 ze dne 13.11.2017
(konsolidované znění) s žadateli XXXXXXX XXXXXXX a XXXXXXXX XXXXXXXX 
 na pronájem bytu XX XX, v Příbrami IV, XXX XXXXXX XXX X, byt pro PVO, 1+0,
  cena 66,00,Kč/m2/měsíc, od 1.12.2022  na dobu určitou – 2 roky. Za podmínky
doplacení jistiny ve výši tří měsíčních nájmů pronajímateli před podpisem dodatku
č. 3 k nájemní smlouvě č. 1043/MERK/2017 ze dne 13.11.2017. Doplatek  jistiny
je ve výši 7.060,- Kč.  

3.uzavřít dodatek č. 4  k nájemní smlouvě č.1159/MERK/2016 ze dne 29.11.2016
(konsolidované znění) s žadateli XXXXXX XXXXXXXX  a  XXXXXX XXXXXXX   na
pronájem bytu č. XX v Příbrami IV, XXX XXXXXX XXX XX byt pro PVO, 2+1, 
cena 66,00,Kč/m2/měsíc, od 1.12.2022  na dobu určitou – 2 roky. Za podmínky
doplacení jistiny ve výši tří měsíčních nájmů pronajímateli před podpisem dodatku
č. 4 k nájemní smlouvě č. 1159/MERK/2016 ze dne 29.11.2016. Doplatek  jistiny
je ve výši 11.239,- Kč.  
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4.uzavřít dodatek č. 5  k nájemní smlouvě č.1140/MERK/2014 ze dne 1.12.2014
(konsolidované znění) s žadateli  XXXXXX XXXXXXX a  MXXXXXXX XXXXXXXXXX
   na pronájem bytu č.XX, v Příbrami IV, XXX XXXXXX XXX X, byt pro PVO, 2+0,
cena 66,00,Kč/m2/měsíc, od 1.12.2022  na dobu určitou – 2 roky. Za podmínky
doplacení jistiny ve výši tří měsíčních nájmů pronajímateli před podpisem dodatku
č. 5 k nájemní smlouvě č. 1140/MERK/2014 uzavřené dne 1.12.2014.  Doplatek 
jistiny je ve výši 6.760,- Kč.  

5.uzavřít dodatek č. 5  k nájemní smlouvě č.1170/MERK/2014 ze dne 16.12.2014
(konsolidované znění) s žadatelem  XXXXX XXXXXXXXX na pronájem bytu č. X,
v Příbrami II, XXXXXXX XXXX byt pro PVO,1+0, cena 66,00,Kč/m2/měsíc, od
1.12.2022  na dobu určitou – 2 roky. Za podmínky doplacení jistiny ve výši tří
měsíčních nájmů pronajímateli před podpisem dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č.
1170/MERK/2014 ze dne 16.12.2014. Doplatek  jistiny je ve výši 11.239,- Kč.  

 
 
4) schvaluje
 1.uzavřít nájemní smlouvu (konsolidované znění) s žadatelem XXXXXX

XXXXXXXXXX, na pronájem bytu č. X, v Příbrami II, XXXXXXX XXXXXX, byt pro
PVO, 1+0, cena 66,00,Kč/m2/měsíc, od 1.12. 2022  na dobu určitou – 2 roky,
jako první v pořadí. 

2.uzavřít nájemní smlouvu (konsolidované znění) s žadatelem XXX XXXXXXXXX
XXXXXXXX, na pronájem bytu č. X, v Příbrami II, XXXXXXXX XXXXXX, byt pro
PVO 1+0, cena 66,00,Kč/m2/měsíc, od 1.12. 2022  na dobu určitou – 2 roky, jako
druhou v pořadí.

3.uzavřít nájemní smlouvu (konsolidované znění) s žadatelem  XXXXXXXX XXXXX,
na pronájem bytu č. X, v Příbrami II, XXXXXXXX XXXXXX, byt pro PVO, 1+0, cena
66,00,Kč/m2/měsíc, od 1.12. 2022  na dobu určitou – 2 roky, jako třetí v pořadí.

 
 

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

 
Návrh přímého zadání zakázky (III. kat.) – Částečná výměna oken v budově
čp. Příbram IV, Čs.armády 5, UBYTOVNA

Usnesení číslo: R.usn.č.1034/2022 7
1) bere na vědomí
 informace dle důvodové zprávy a na základě Směrnice č. 1/2021 – Zásady a postupy

při zadávání veřejných zakázek, Díl II, čl.2.odst. 6 uděluje výjimku pro zadání
zakázky III. kategorie „Částečná výměna oken v budově Příbram IV, čp.5, část
ubytovna“, a to formou přímého zadání

 
2) schvaluje
 na základě výroku č. I usnesení uzavření smlouvy o dílo se společností

OKNOPLASTIK spol. s.r.o., se sídlem Levá 390/23, 147 00 Praha 4, IČO 26737906,
zast. jednatelem XXXXXX XXXXXXX, za cenu 598.524,58 bez DPH (15 %), jejímž
předmětem je částečná výměna oken v budově Příbram IV, čp.5, část ubytovna.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Revokace usnesení R. usn. č. 0910/2022 ze dne 19. 9. 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1035/2022 8
1) revokuje
 usnesení R. usn. č. 0910/2022 ze dne 19. 9. 2022
 
2) schvaluje
 sazebník úhrad za ubytování v Domově seniorů "budova E" dle předloženého

návrhu.
 

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

 
Na vědomí - zrušení služby "asistovaný kontakt"

Usnesení číslo: R.usn.č.1036/2022 9
1) bere na vědomí
 zrušení služby "asistovaný kontakt"
 

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

 
Uzavření Dodatku č. 1

Usnesení číslo: R.usn.č.1037/2022 10
1) schvaluje
 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 804/MP/2022 uzavřené dne

02.09.2022 se společností GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s. se sídlem Hálova
47/12, 190 15 Praha 9 - Satalice IČO 24132098, kterým dojde k prodloužení
termínu realizace díla o dva měsíce, z důvodů popsaných v důvodové zprávě,
které nejsou na straně zhotovitele. 

 

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

 
Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram - pověření řízením a
stanovení platu

Usnesení číslo: R.usn.č.1038/2022 11
1) pověřuje
 pana XXXX XXXXXX XXXXXX XXX., vedoucího personálního oddělení Centra sociálních a zdravotních

služeb města Příbram, řízením příspěvkové organizace Centra sociálních a zdravotních služeb města
Příbram, s účinností od 01.11.2022, a to po dobu výkonu veřejné funkce stávajícího ředitele.
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2) určuje
 plat XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX po dobu pověření řízením příspěvkové organizace Centrum

sociálních a zdravotních služeb města Příbram, s účinností od 01.11.2022, viz příloha č. 2 - Stanovení
platu.

 

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

 
Dodatek k Organizačnímu řádu Městského úřadu Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.1039/2022 12
1) schvaluje
 Dodatek č. 14 Organizačního řádu Městského úřadu Příbram, Organizační norma č. 1/2015, který je

přílohou tohoto materiálu.
 
2) schvaluje
 Organizační schéma Městského úřadu Příbram dle působnosti na samosprávné činnosti a Organizační

schéma Městského úřadu Příbram, které jsou přílohou tohoto materiálu.
 

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

 
Jednací řád Rady města Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.1040/2022 13
1) schvaluje
 Jednací řád Rady města Příbram v předloženém znění.
 

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

 
Přehled účasti na jednání komisích

Usnesení číslo: R.usn.č.1041/2022 14
1) bere na vědomí
 přehled účasti na jednání komisí RM za období červenec, srpen, září 2022.
 

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

 
Účast na jednání výborů ZM

Usnesení číslo: R.usn.č.1042/2022 15
1) doporučuje
 ZM vzít na vědomí přehled účasti členů na jednání výborů ZM za měsíce červenec, srpen, září 2022.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města
Příbram na rok 2023

Usnesení číslo: R.usn.č.1043/2022 16
1) bere na vědomí
 návrhy termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok 2023 dle

přílohy č. 3 (jednání RM 1x za 14 dní a zasedání ZM 1x za měsíc s tím, že v měsíci červenec a srpen
se zasedání neuskuteční).

 

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

 
Redakční rada zpravodaje Kahan

Usnesení číslo: R.usn.č.1044/2022 17
1) odvolává
 předsedu, zástupce předsedy a členy redakční rady zpravodaje Kahan, 
 
2) jmenuje
 1) XXXX XXXX XXXXXXXXXX předsedou redakční rady zpravodaje Kahan,

2) XXX XXXXXX XXXXXXXXX zástupkyní předsedy,

3) XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXX, členy redakční rady zpravodaje Kahan.

 

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

 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování servisní podpory aplikace SYDO
Traffic DSA

Usnesení číslo: R.usn.č.1045/2022 18
1) schvaluje
 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování servisní podpory aplikace SYDO Traffic DSA s

firmou GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s. se sídlem Hálova 47/12, 190 15 Praha 9 – Satalice, IČO
24132098, kterým se snižuje cena na 6.000,- Kč bez DPH měsíčně (7.260,- včetně DPH), tj. 288.000,-
Kč bez DPH za 4 roky (348.480,- Kč včetně DPH), s účinností od 1.11.2022.

 
2) ukládá
 Vedoucímu OIT administrovat uzavření dodatku.

 
 
 1. , Odbor informačních technologií
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Žádost o přenechání bytu v DPS

Usnesení číslo: R.usn.č.1046/2022 19
1) schvaluje
 přenechání volného bytu č. 33 v DPS Příbram I, Hradební 69 pro pana XXXX XXXXXXXX, trvale bytem

XXXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXX XX X podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem
a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.

 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1047/2022 20
1) schvaluje
 RZ0152 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly 792 - FOVM  v

souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022.

 
2) schvaluje
 RZ0213 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly 785 - OSM v

souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022.

 

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

 
Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.1048/2022 21
1) doporučuje
 ZM vzít na vědomí celoroční hospodaření a závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za

rok 2021 včetně Zprávy KÚ Středočeského kraje o výsledku hospodaření za rok 2021 a účetní závěrku
Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za období od  01.01. 2021 do 31.12.2021.

 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1049/2022 22
1) schvaluje
 RZ0214 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly  786 - OIRM v

souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022. 
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2) schvaluje
 RZ0215 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci kapitálových výdajů kapitoly  786 - OIRM

v souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022.
 
3) schvaluje
 RZ0218 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením RM č. usn. 0068/2022 bodu

2) ze dne 24.01.2022 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE (transfery) a  výdajů kapitoly 786 - OIRM z důvodu
přijetí účelové investiční dotace (ÚZ 29524) ve výši 607.000,00 Kč a neinvestiční dotace (ÚZ 29031)
ve výši 879.000,00 Kč na projekt "Odbahnění a rekonstrukce malé vodní nádrže Kaňka" v celkové výši
1.486.000,00 Kč.

 

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

 
Závěrečný účet Dobrovolného sazku obcí ORP Příbram za rok 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.1050/2022 23
1) doporučuje
 ZM vzít na vědomí celoroční hospodaření a závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za

rok 2021 včetně Zprávy KÚ Středočeského kraje o výsledku hospodaření za rok 2021 a účetní závěrku
Dobrovolného svazku obcí ORP za období od  01.01. 2021 do 31.12.2021.

 

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

 
Dodatek č.2 k SOD č. 439/OIRM/2022 investiční akce "Rekonstrukce ul. Na
Leštině I. etapa, Příbram"

Usnesení číslo: R.usn.č.1051/2022 24
1) schvaluje
 provedení dodatečně navržených změn na investiční akci "Rekonstrukce ul. Na Leštině I. etapa, Příbram"

podle změnového listu č. 2, který představuje méněpráce ve výši 940 812,62 Kč bez DPH (tj. 1 138 383,27
Kč s DPH) a vícepráce ve výši 2 184 396,81 Kč bez DPH (tj. 2 643 120,14 Kč s DPH).

 
2) schvaluje
 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 439/OIRM/2022 na investiční akci "Rekonstrukce ul. Na Leštině

I. etapa, Příbram" se společností 1. SčV, a. s., Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, IČO: 47549793, kterým
dojde ke změně díla podle Změnového listu č. 2 a jímž se mění celková cena díla na částku 20 037 197,28
Kč bez DPH (tj. 24 245 008, 71 Kč s DPH). Termín dokončení díla se prodlužuje o 27 kalendářních dnů
do 20. 11. 2022.

 

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

 
Souhlas se stavbou a zřízení služebnosti VH sítí, p.č.334/25 k.ú.Žežice

Usnesení číslo: R.usn.č.1052/2022 25
1) schvaluje
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 uzavření smlouvy o zřízení služebnosti věcného břemene dvou vodovodních řadů PE
DN 110 na p.č. 334/25 v k.ú. Žežice s XXXX XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
XXX XXX XX XXXXXXX XXX, na dobu neurčitou a to bez úplaty.

 

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

 
Dodatek č.4 k SOD 532/OIRM/2021 investiční akce "Příbram, ul. Milínská -
úpravy vodohospodářských sítí"

Usnesení číslo: R.usn.č.1053/2022 26
1) schvaluje
 provedení dodatečně navržených změn na investiční akci "Příbram, ul. Milínská - úpravy

vodohospodářských sítí" podle změnového listu č. 4, který představuje vícepráce ve výši 3 287 224,28 Kč
bez DPH (tj. 3 977 541,38 Kč s DPH).

 
2) schvaluje
 uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo 532/OIRM/2021 na investiční akci "Příbram, ul. Milínská - úpravy

vodohospodářských sítí" se společností 1. SčV, a. s., Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, IČO: 47549793,
kterým dojde ke změně díla podle Změnového listu č. 4 a jímž se mění celková cena díla na částku
29 660 499,91 Kč bez DPH (tj. 35 889 204,89 Kč s DPH). Termín dokončení díla se prodlužuje do 11.
12. 2022.

 

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

 
Záměr zakázky - Úklidové služby ve společných prostorách bytových domů,
kanceláři MěRK

Usnesení číslo: R.usn.č.1054/2022 27
1) schvaluje
 Záměr realizace "úklidové služby ve společných prostorách bytových domů, kanceláři MěRK" dle

přílohy.
 
2) ukládá
 OPVZ zadávací řízení realizovat. 
 

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

 
Záměr zakázky - Poskytování služeb údržby a provozní podpory systému
PROXIO

Usnesení číslo: R.usn.č.1055/2022 28
1) schvaluje
  Záměr zakázky na poskytování služeb údržby a provozní podpory systému PROXIO.
 
2) ukládá
 OPVZ zadávací řízení realizovat. 
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Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
ZUŠ, Příbram I, nám. T.G.Masaryka 155 – žádost o souhlas zřizovatele se
zapojením školy do projektu OPJAK – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Usnesení číslo: R.usn.č.1056/2022 29
1) souhlasí
 s tím, aby se Základní umělecká škola, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155 zapojila do projektu s názvem

„Šablony pro ZUŠ, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155 v rámci OP JAK“ , Výzva č. 02_22_002 Šablony
pro MŠ a ZŠ I v termínu od 01.01.2023 do 31.12.2025.

 

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

 
ZŠ Bratří Čapků – žádost o souhlas zřizovatele se zapojením do grantové
výzvy O2 Chytrá škola

Usnesení číslo: R.usn.č.1057/2022 30
1) souhlasí
 s tím, aby se Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace zapojila do grantové

výzvy Chytrá škola Nadace O2 se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČO: 26700000
za účelem získání finanční podpory v oblasti digitální gramotnosti.

 

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

 
ZUŠ TGM - žádost o souhlas zřizovatele s pronájmem prostor ke zkouškám
Příbramského Big Bandu, z.s.

Usnesení číslo: R.usn.č.1058/2022 31
1) souhlasí
 s tím, aby ředitelka Základní umělecké školy, nám. T.G. Masaryka 155, uzavřela smlouvu o poskytnutí

pronájmu sálu školy s příslušenstvím Příbramskému Big Bandu z.s., Potoční 139, 261 01 Příbram I, IČ:
02682141 s účinností od 01. 11. 2022 na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou.

 

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

 
Platový výměr ředitele Waldorfské školy Příbram – mateřské školy, základní
školy a střední školy

Usnesení číslo: R.usn.č.1059/2022 32
1) schvaluje
 platový výměr pro pana XXXX XXXXXXX XXXX, ředitele Waldorfské školy Příbram – mateřské školy,

základní školy a střední školy, dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2023.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Kronika města Příbram 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.1060/2022 33
1) schvaluje
 Kroniku města Příbram za rok 2021 v předloženém.
 

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

 
MŠ Pohádka - žádost o investiční příspěvek

Usnesení číslo: R.usn.č.1061/2022 34
1) schvaluje
 poskytnutí investičního příspěvku za účelem nákupu konvektomatu do školní kuchyně Mateřské školy

Pohádka, Hradební 66, Příbram I, ve výši 50 000,00 Kč
 

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

 
ZŠ Bratří Čapků – žádost o navýšení provozního příspěvku 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1062/2022 35
1) souhlasí
 navýšení provozního příspěvku v roce 2022 pro Základní školu, Příbram VII, Bratří Čapků 279,

příspěvkovou organizaci ve výši
133 587,00 za účelem úpravy bytové jednotky ve správě školy pro potřeby jejích žáků (relaxační prostor,
zájmová činnost žáků, prostor pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami).

 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení tří vodovodních a tří
kanalizačních přípojek – pozemky p. č. 1 v k. ú. Březové Hory a p. č. 703/10 v
k. ú. Lazec

Usnesení číslo: R.usn.č.1063/2022 36
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene tří vodovodních a tří kanalizačních přípojek přes pozemky ve vlastnictví města

Příbram p. č. 1 v k. ú. Březové Hory a p. č. 703/10 v k. ú. Lazec, ve prospěch pozemku p. č. st. 6 v k.
ú. Březové Hory, 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. 1 v k. ú. Březové Hory – komunikace III. třídy, ostatní pozemek
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- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, uložení podvrtem za cenu 200 Kč/bm, uložení v
ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
pozemek p. č. 703/10 v k. ú. Lazec – komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, uložení podvrtem za cenu 200 Kč/bm, uložení v
ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN –
pozemek p. č. 208/1 k. ú. Orlov

Usnesení číslo: R.usn.č.1064/2022 37
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č.

208/1 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.

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

 
Žádost o prodej části pozemku p. č. 2044/1 v katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.1065/2022 38
1) doporučuje
 ZM schválit prodej části pozemku p. č. 2044/1 o výměře cca 15 m2 z celkové výměry 1658 m2 (část

pozemku vyznačena v situačním snímku, který je přílohou předkládaného materiálu) v katastrálním území
Příbram, za cenu 305 Kč/m2, paní XXXXXX XXXXXXXXXXX (ve výši id. 1/2 podílu pozemku) a panu
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX (ve výši id. 1/2 podílu pozemku), oba bytem XXXXXXXXXXX XXXX XXX
XX XXXXXXX XXX, s tím, že:
-  kupující přebírá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu provést stavbu A č. 1084/OSM/2021 ze dne 21.12.2021,
- bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno vedení veřejného osvětlení ve prospěch města Příbram, a to
pouze v případě prokázání existence této sítě v předmětu prodeje,
- kupující uhradí společně a nerozdílně náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši
3.000 Kč.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Pronájem částí pozemků p. č. 74/1, p. č. 74/27 a výpůjčka části pozemku p.
č. 74/27, k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.1066/2022 39
1) schvaluje
 úhradu částky 240 Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání částí pozemků p. č. 74/1 o výměře cca 1

m2 a p. č. 74/27 o výměře cca 25 m2 v k. ú. Příbram (dle situačního snímku, který je přílohou
předloženého materiálu), ve vlastnictví města Příbram, na nichž se nachází stánek WOKNO street
food, panem XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XXXX XXX XXX XXXXXXX, a to zpětně od
1.9. 2021.

 
2) schvaluje
 uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků p. č. 74/1 o výměře cca 1 m2 z celkové výměry 944

m2 a p. č. 74/27 o výměře cca 25 m2 z celkové výměry 595 m2 oba v k. ú. Příbram (dle situačního snímku,
který je přílohou předloženého materiálu),s nájemcem panemXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX
XXX XXXX XXX XXX XXXXXXX, za cenu ve výši 240 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, za účelem umístění
stánku WOKNO street food, s úpravou nájemného o roční míru inflace, vyhlašovanou Českým statistickým
úřadem, vždy za uplynulý kalendářní rok.

 
3) schvaluje
 uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 74/27 o výměře cca 39 m2 z celkové výměry 595

m2 v k. ú. Příbram  (dle situačního snímku, který je přílohou předloženého materiálu), s
vypůjčitelem panem XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XXXX XXX XXX XXXXXXX, na dobu
neurčitou, za účelem umístění a provozování předzahrádky stánku WOKNO street food.

 

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

 
Předžalobní výzva k úhradě bezdůvodného obohacení za užívání části
pozemku p. č. 126/8 v k.ú. Brod u Příbramě a návrh na schválení uzavření
nájemní smlouvy

Usnesení číslo: R.usn.č.1067/2022 40
1) neschvaluje
 úhradu celkové částky 8296 Kč za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 126/8 o výměře 84

m2 z celkové výměry 448 m2 v k. ú. Brod u Příbramě, na němž se nachází místní komunikace –
větve úrovňové křižovatky se silnicí I. třídy č. 66, ve vlastnictví města Příbram, panu XXXXX XXXXXX
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXX, a to podle předžalobní výzvy
za období od 6. 2. 2020 do 31. 12. 2022.

 
2) neschvaluje
 uzavření nájemní smlouvy s pronajímatelem panem XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXX, jemuž svědčí spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 3/16
pozemku p. č. 126/8, o celkové výměře 448 m2 v k. ú. Brod u Příbramě, na němž se nachází místní
komunikace – větve úrovňové křižovatky se silnicí I. třídy č. 66.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemků ze dne 21.
5. 2020

Usnesení číslo: R.usn.č.1068/2022 41
1) schvaluje
 uzavření konstatačního dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků ze dne 21. 5. 2020 uzavřené mezi

pronajímateli panem XXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXX XXXXXXXXX a nájemcem městem
Příbram, jejímž předmětem je pronájem částí pozemků p. č. 2333/64, p. č. 2333/165 a p. č. 2333/166 o
celkové výměře 160 m2 v katastrálním území Příbram, přičemž obsahem konstatačního dodatku bude
konstatace změny v osobě pronajímatele, a to změny z pana XXXX XXXXXXX XXXXXX X X XXXX
XXXXXX XXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX na pana XXXX XXXXXX
XXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX, za situace, kdy došlo k přechodu vlastnického
práva k pozemkům na nového vlastníka a tím (ze zákona) i k přechodu práv a povinností z uzavřené
smlouvy o pronájmu pozemků na straně pronajímatele.

 

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

 
Žádost o prodej části pozemku p. č. 1376/147 v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.1069/2022 42
1) doporučuje
 ZM schválit prodej části pozemku p. č. 1376/147 o výměře 46 m2 z celkové výměry 238 m2 (dle situačního

náčrtu v příloze předloženého materiálu), v katastrálním území Příbram, do  vlastnictví společnosti Zoltang

s.r.o., se sídlem Gen. R. Tesaříka 135, 261 01 Příbram, IČO: 04830016, za cenu 1 500,00 Kč/m2 s tím, že
bude zároveň zřízeno bezúplatné věcné břemeno uložení, provozu, údržby a oprav kanalizačního řadu, ve
prospěch prodávajícího, a to pouze v případě prokázání existence této sítě v předmětu kupní  smlouvy s
tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s případným zaměřením a vytyčením kanalizačního řadu.

 

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

 
Žádost o prominutí úhrady částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č.
4056/1 v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.1070/2022 43
1) neschvaluje
 prominutí úhrady částky ve výši  celkem 12.765 Kč, a to za bezesmluvní užívání části pozemku p. č.

4056/1  (dle geometrického plánu č. 6630-14/2022 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 4056/91 o

výměře 37 m2) v katastrálním území Příbram, manželům XXXX X XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX
XXXX XXX XX XXXXXXX XXXX

 

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

 
Žádost o propachtování pozemků, vše v katastrálním území Trhové Dušníky

Usnesení číslo: R.usn.č.1071/2022 44
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1) neschvaluje
 záměr propachtovat pozemky p. č. 389/2, p. č. 393, p. č. 391/1, p. č. 394/1, p. č. 390/2, p. č. 395/1, p. č.

396/1, p. č. 396/2, p. č. 520/3, p. č. 561/9, vše v katastrálním území Trhové Dušníky.
 

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

 
Žádost o dlouhodobý pronájem pozemku p. č. 639/12 v k. ú. Trhové Dušníky

Usnesení číslo: R.usn.č.1072/2022 45
1) neschvaluje
 záměr dlouhodobého pronájmu pozemku p. č. 639/12 v katastrálním území Trhové Dušníky, na dobu 30

let.
 

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

 
Žádost o dlouhodobý pronájem pozemků v katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.1073/2022 46
1) neschvaluje
 záměr dlouhodobého pronájmu pozemků, příp. jejich částí, vše v katastrálním území Příbram, na dobu

30 let.
Předmět pronájmu:
část pozemku p. č. 3683/1 o výměře cca 40000 m2 z celkové výměry 72822 m2, pozemek p. č. 3722/32
o výměře 546 m2, pozemek p. č. 3750/7 o výměře 3135 m2, část pozemku p. č. 3750/4 o výměře cca
2252 m2 z celkové výměry 5992 m2, část pozemku p. č. 3750/1 o výměře cca 1717 m2 z celkové výměry
4072 m2, část pozemku p. č. 3737/2 o výměře cca 5865 m2 z celkové výměry 23607 m2, část pozemku
p. č. 3737/54 o výměře cca 464 m2 z celkové výměry 2356 m2, pozemek p. č. 3737/56 o výměře 52 m2,
pozemek p. č. 3737/5 o výměře 3146 m2, část pozemku p. č. 3737/6 o výměře cca 2263 m2 z celkové
výměry 4386 m2, pozemek p. č. 3737/1 o výměře 15152 m2, část pozemku p. č. 3722/2 o výměře cca
36000 m2 z celkové výměry 49968 m2, pozemek p. č. 3677 o výměře 277 m2 (části pozemků jsou
vyznačeny v situačním snímku, který je nedílnou součástí předkládaného materiálu).

 

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

 
Žádosti o prodej, případně pacht pozemků p. č. 4172/211 a p. č. 4170/86,
oba v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.1074/2022 47
1) bere na vědomí
 a) informaci o ukončení pachtovní smlouvy č. A 120/OSM/2021 ze dne 01.02.2021, k datu 31.07.2022,

na základě výpovědi podané ze strany pachtýře, paní XX XXXXXXXXX, přech. bytem XXXXXX XXXXX
XXXX XXX XX XXXXXXX XXX,

b) zpětvzetí výpovědi paní XX XXXXXXXXX ze dne 18.07.2022.
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2) konstatuje, že
 platnost pachtovní smlouvy č. A 120/OSM/2021 skončila k datu 31.07.2022 uplynutím tříměsíční

výpovědní doby, jejíž běh započal dne 01.05.2022 na základě výpovědi podané ze strany pachtýře,
za situace, kdy výpovědní důvody byly shledány i na straně propachtovatele, neboť pozemky byly
dlouhodobě neudržovány, značně zanedbány. 

 
3) ukládá
 Odboru správy majetku vyzvat paní XX XXXXXXXXXX, přech. bytem XXXXXX XXXXX XXXX XXX XX

XXXXXXX XXX, k vyklizení pozemků p. č. 4172/211 a p. č. 4170/86, oba v katastrálním území Příbram
a k odstranění stavby dřevěné chatky na těchto pozemcích, a to nejpozději do 1 měsíce od oznámení
usnesení Rady města Příbram. Nebude-li výzvě vyhověno, OSM předá podnět Odboru Stavební úřad a
územní plánování k zahájení řízení o odstranění stavby.

 
 1. , Odbor správy majetku
 
4) schvaluje
 záměr propachtování pozemků p. č. 4172/211, p. č. 4170/86, oba v katastrálním území Příbram, na dobu

neurčitou, za účelem jejich využití pro zahrádku, a to formou výběrového řízení - obálkovou metodou,
kdy minimální výše podání činí 37 Kč/m2/rok, s tím, že pachtýř uhradí náklady spojené s vypracováním
znaleckého posudku ve výši 5.500 Kč.

 

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

 
1. Žádost o udělení souhlasu města Příbram s rozšířením účelu pachtu části
pozemku p. č. 587/2 v k. ú. Podlesí nad Litavkou 2. Žádosti o propachtování,
příp. pronájem části pozemku p. č. 587/2 v k. ú. Podlesí nad Litavkou

Usnesení číslo: R.usn.č.1075/2022 48
1) neschvaluje
 uzavření dodatku č. 1 pachtovní smlouvy A 792/OSM/2020 ze dne 16.12.2020, mezi městem Příbram a

společností SINTANA COMPANY s.r.o., se sídlem Podlesí 263, 261 01 Podlesí, IČO 28421191, kterým
dojde k rozšíření účelu předmětu pachtu o možnost pastvy dobytka (1 - 2 krávy) a udělení souhlasu s
výstavbou skleníku na části pozemku p. č. 587/2 v katastrálním území Podlesí nad Litavkou.

 
2) schvaluje
 záměr propachtovat část pozemku p. č. 587/2 o výměře cca 1447 m2 z celkové výměry 3115 m2 (část

pozemku je vyznačena v situačním snímku, který je nedílnou součástí předkládaného materiálu)
v katastrálním území Podlesí nad Litavkou, na dobu neurčitou, za účelem využití pozemku jako
zahrada, formou výběrového řízení - obálkovou metodou, kdy minimální výše podání činí 20 Kč/m2/
rok. Pachtýř uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 3.000 Kč.

 

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

 
Návrh na uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o zabezpečení svozu odpadu
podobného komunálnímu ze dne 03.01.2018

Usnesení číslo: R.usn.č.1076/2022 49
1) schvaluje
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 uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě č. A 1194/OSM/2017 o zabezpečení svozu odpadu podobného
komunálnímu ze dne 03.01.2018, ve znění dodatků č. 1 až č. 4, mezi dodavatelem Technickými službami
města Příbrami, příspěvkovou organizací, se sídlem U Kasáren 6, Příbram IV, 261 01 Příbram, IČO
00068047, a objednatelem městem Příbram, a to ve smyslu návrhu dodatku č. 5, který tvoří přílohu
předloženého materiálu.

 

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

 
Ceník pohřebních služeb poskytovaných v Obřadní síni Příbram Na Hvězdičce

Usnesení číslo: R.usn.č.1077/2022 50
1) bere na vědomí
 předložený ceník pohřebních služeb poskytovaných v Obřadní síni Příbram Na Hvězdičce, Jinecká 324,

Příbram I, platný od 01.12.2021.

 
 

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

 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu jednacího sálu na
nám. T.G. Masaryka 121, Příbram I

Usnesení číslo: R.usn.č.1078/2022 51
1) schvaluje
 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 816/OSM/2022 ze dne 21.10.2022, o krátkodobém pronájmu

jednacího sálu v budově č. p. 121, nám. T. G. Masaryka, Příbram I, mezi městem Příbram jako
pronajímatelem a nájemcem, kterým je spolek Svaz měst a obcí České republiky, se sídlem 5. května
1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 63113074, kdy předmětem dodatku bude změna doby nájmu,
spočívající ve změně termínu ze dne 10.11.2022 na den 15.12.2022.

 

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

 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce objektu č. p. 527 v Příbrami VII
„Domov seniorů, Příbram VII“ včetně přilehlých pozemků

Usnesení číslo: R.usn.č.1079/2022 52
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o výpůjčce

• pozemku parc. č. st. 577/1 v k. ú. Březové Hory o výměře 566 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je objekt č. p. 527, ul. Žežická, 261 01 Příbram VII, stavba občanského vybavení, 
• pozemku parc. č. 541/32, k. ú. Březové Hory o výměře 646 m2, ostatní plocha,
• pozemku parc. č. 541/33, k. ú. Březové Hory o výměře 329 m2, ostatní plocha,
 to vše k. ú. Březové Hory, dle bližšího vymezení v situačním snímku v příloze předloženého materiálu,
mezi půjčitelem městem Příbram a vypůjčitelem, jeho příspěvkovou organizací CENTRUM SOCIÁLNÍCH
A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM, se sídlem Příbram VIII, Brodská 100, PSČ 261 01, IČO
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47067071, za účelem zřízení a provozování centra pro seniory, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

 

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

 
Zhotovení pamětní desky věnované Františku Závorkovi

Usnesení číslo: R.usn.č.1080/2022 53
1) schvaluje
 1) Zhotovení pamětní desky Františku Závorkovi.

2) Schvaluje vystavení objednávky firmě VIAPUBLICITA, Daniel Nagajda, Smetanova 1231/1, 737 01
Český Těšín, IČO: 65502965 na zhotovení bronzové pamětní desky o rozměrech 600mmx300mm v ceně
44.000,00 Kč bez DPH a úhradu nákladů z disponibilních rozpočtových prostředků.

 

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

 
Návrh na schválení rozpočtového provizoria na rok 2023

Usnesení číslo: R.usn.č.1081/2022 54
1) doporučuje
 ZM schválit rozpočtové provizorium města Příbram na rok 2023 v tomto znění: „Do schválení

rozpočtu se hospodaření města Příbram, včetně zřízených fondů města Příbram, řídí posledním
upraveným rozpočtem z předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce
schválené kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených smluv. Příspěvky vlastním příspěvkovým
organizacím budou poskytovány ve výši příspěvku poskytnutého v daném období předchozího roku.“

 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1082/2022 55
1) schvaluje
 RZ0217 - 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.

 
 

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

 
Rozpočtová opatření 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1083/2022 56
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1) schvaluje
 Rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením ZM

č. 702/2021/ZM bodu 3) ze dne 06.12.2021 v rámci kapitoly 792 - FOVM, tj. navýšení
kapitálových výdajů o částku 3.294.362,00 a snížení běžných výdajů ve stejné výši z důvodu
nedostatku finančních prostředků " Modernizace ČOV" a "VaK ul. Milínská".

 

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

 
Oprava osvětlení – Příbram VIII/102 – zrušení

Usnesení číslo: R.usn.č.1084/2022 57
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Oprava osvětlení – Příbram VIII/102“ (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 zrušení dílčí veřejné zakázky „Oprava osvětlení – Příbram VIII/102“ a o jejím opětovném vypsaní za

obdobných podmínek.
 
3) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související se zrušením dílčí veřejné zakázky dle bodu II. tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Výměna VZT požárních předsíní – Příbram VIII/100 (2) – zrušení

Usnesení číslo: R.usn.č.1085/2022 58
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výměna VZT požárních předsíní – Příbram

VIII/100 (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
 o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna VZT požárních předsíní – Příbram VIII/100

(2)“ a o jejím opětovném vypsaní za obdobných podmínek.
 
3) schvaluje
 opětovné vypsání zakázky „Výměna VZT požárních předsíní – Příbram VIII/100 (2)“ za

obdobných podmínek.
 
4) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související se zrušením veřejné zakázky a opětovným vypsáním

zakázky dle bodu II. a bodu III. tohoto usnesení.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.1086/2022 59
1) doporučuje
 ZM vzít na vědomí celoroční hospodaření a závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2021

včetně Zprávy KÚ Středočeského kraje o výsledku hospodaření za rok 2021 a účetní závěrku Svazku
obcí Podbrského regionu  za období od 01.01.2021 do 31.12.2021.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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........................................
Bc. Vladimír Karpíšek v.r.

Ověřuje
Miroslav Peterka v.r.

Ověřuje
 
 
 

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

starosta
 
 
 

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

Zapsal
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