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MěÚ Příbram

 
Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 24.01.2022

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0055/2022 Schválení programu včetně návrhu změn a
doplňků

R.usn.č.0056/2022 Žádost o navýšení provozního příspěvku MgA. Petr Bednář
R.usn.č.0057/2022 Platové ohodnocení personál Junior klub Bc. Vlastimil Ševr
R.usn.č.0058/2022 Cena vstupného na akce v Junior klubu a v Lesním

divadle Skalka Podlesí v roce 2022
Bc. Vlastimil Ševr

R.usn.č.0059/2022 Protokol o začlenění provozovaných činností
do kategorií podle míry požárního nebezpečí u
objektů ve správě MěRK

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.0060/2022 Návrh z jednání Bytové komise ze dne 14.1.2022 Ing. Pavla Sýkorová
R.usn.č.0061/2022 Organizační změna na MěÚ Ing. Jaroslava

Poláková
R.usn.č.0062/2022 Návrh na přidělení bytu v DPS PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.0063/2022 Platový postup ředitelky Základní školy, Příbram

VII, Bratří Čapků, p.o.
Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0064/2022 Uvolnění knih a šátků Bc. Zuzana
Kučerová

R.usn.č.0065/2022 Interpretační plán města Bc. Zuzana
Kučerová

R.usn.č.0066/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2021 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0067/2022 Dodatek č. 1 ke smlouvě o vkladovém účtu s
bonifikací uzavřené mezi J & T BANKOU, a.s. a
městem Příbram

Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0068/2022 Zmocnění správců kapitol rozpočtu města
(vedoucích odborů, vedoucích organizačních složek
a velitelky Městské policie Příbram) k provádění
rozpisu rozpočtu v rámci závazných ukazatelů
schváleného rozpočtu města na rok 2022

Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0069/2022 Rozpočtová opatření na rok 2021 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0070/2022 Návrh programu 34. zasedání ZM dne 14.02.2022 Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0071/2022 Rezignace člena Komise pro životní prostředí,
ekologii a zeleň ve městě

Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0072/2022 Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za II.
pololetí 2021

Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0073/2022 Přehled účasti členů na jednání komisí RM za II.
pololetí 2021

Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0074/2022 Projektová dokumentace – Odbahnění a
rekonstrukce MVN – výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0075/2022 Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami
– výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0076/2022 Záměr zakázky – „DNS na výstavbu, opravy a
údržbu vodohospodářského majetku“

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0077/2022 Městský architekt (externí odborný konzultant) Mgr. Radka
Škubalová
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R.usn.č.0078/2022 Analýza provozování vodohospodářské
infrastruktury města Příbram – odevzdání části
posouzení

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0079/2022 Cyklostojany – zrušení veřejné zakázky Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0080/2022 Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt
"Dětské hřiště na Fialce"

Mgr. Markéta
HerynkováIng.
Markéta Pavlištová
Havlová

R.usn.č.0081/2022 Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt
"Podpora akceschopnosti JSDHO Příbram - Březové
Hory"

Mgr. Markéta
HerynkováIng.
Marika Vašková

R.usn.č.0082/2022 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt
„Odkanalizování obce Lazec na ČOV Příbram“

Mgr. Markéta
Herynková

R.usn.č.0083/2022 Dodatek č. 1 k SOD investiční akce „Příbram,
rekonstrukce ul. Obecnická“

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0084/2022 Uzavření smlouvy o pronájmu pozemku Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0085/2022 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 145/OIRM/2021 na zpracování generelu
vodohospodářské infrastruktury

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0086/2022 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě ke stavbě ,,Výměna a
rozšíření veřejného osvětlení v ul. Lazecká, Lazec,
Příbram“

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0087/2022 Schválení uzavření Dohody o spoluúčasti při
vybudování plynových přípojek v průběhu
rekonstrukce ul. Prokopská

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0088/2022 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě -
vodovodní řad - Příbram, Sázky, ing. Miroslav Šulík

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0089/2022 Revitalizace vnitrobloku - Riegrova ul. Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0090/2022 Revize projektové dokumentace „Oprava zámečku
Ernestinum"

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0091/2022 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu
na částech pozemků p. č. 219/59 a p. č. 284/2,
oba v k. ú. Zdaboř

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0092/2022 Žádost o schválení splátkového kalendáře - prodej
části pozemku p. č. 213/2 v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0093/2022 1. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva
města Příbram ze dne 6.12.2021, č. usn.
716/2021/ZM 2. Návrh na převod pozemku p. č.
2279/1 v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0094/2022 Žádost o ukončení smlouvy o nájmu prostor č. A
1188/OSM/2016 ze dne 06.01.2017, dohodou

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0095/2022 Žádost o výpůjčku jednacího sálu v budově města
na nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0096/2022 Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o
servisu číslo 2003

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0097/2022 Žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků p.
č. 592/5, p. č. 593/1, p. č. 593/2, p. č. 594/4, vše
v k. ú. Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková
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R.usn.č.0098/2022 1) Žádost o prodej části pozemku p. č. 165 a
části pozemku p. č. 604/1, oba v katastrálním
území Březové Hory 2) Žádost o prodej jiné části
pozemku p. č. 165 v katastrálním území Březové
Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0099/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení vodovodní přípojky a vodoměrné šachty –
pozemek p. č. 91/1 v k. ú. Lazec

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0100/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN – pozemky p. č.
13/1 a p. č. 13/2, oba v k. ú. Lazec

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0101/2022 Dům Obora - žádost o údržbu zeleně na pozemcích
p. č. 2787, p. č. 2788 a p. č. 2786, vše v k. ú.
Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0102/2022 Žádost o snížení výše nájemného za pronájem
části pozemku p. č. 1021/1 v katastrálním území
Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0103/2022 Výpůjčka částí pozemků p. č. 467/33 a p. č.
467/37, oba v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0104/2022 Návrh na uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o
pronájmu nemovitého majetku ze dne 12.06.2009

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0105/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN - pozemky p. č.
515/102 a p. č. 515/110, oba v k. ú. Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0106/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN a umístění 1 ks
rozpojovací skříně – pozemky p. č. 219/59 a p. č.
284/2, oba v k. ú. Zdaboř

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0107/2022 Návrh na doplnění textu usnesení Rady města
Příbram č. 0982/2021 ze dne 18.10.2021

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0108/2022 Informace o platební morálce nájemce v rámci
smlouvy o nájmu nebytových prostor č. A 1039/
OSM/2019 ze dne 03.12.2019, ve znění pozdějších
dodatků č. 1 – č. 2

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0109/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2021 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0110/2022 Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS –
Rekonstrukce ul. Na Leštině, Příbram - I. etapa –
výběr dodavatele a zrušení dílčí části

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0111/2022 Rozpočtová opatření na rok 2021 Ing. Venuše
Štochlová

 
Projednané informace na programu jednání dne: 24.01.2022

 
 Název Předkladatel

Udělení souhlasu vlastníka inženýrských sítí k
připojení nových odběratelů na vodovodní a
kanalizační řad

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

Informace členů RM
Interpelace
Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM,
určení ověřovatelů
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Různé
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Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků

Usnesení číslo: R.usn.č.0055/2022 4
1) schvaluje
 upravený program dnešního jednání RM.
 

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

 
Žádost o navýšení provozního příspěvku

Usnesení číslo: R.usn.č.0056/2022 5
1) schvaluje
 zvýšení provozního příspěvku o 500.000 Kč z důvodů vyššího navýšení elektrické

energie než bylo kalkulováno v rozpočtu na rok 2022.
 

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

 
Platové ohodnocení personál Junior klub

Usnesení číslo: R.usn.č.0057/2022 6
1) schvaluje
 navržení platového ohodnocení personálu Junior klubu:

a) provozní - 2.500,00 Kč za akci

b) security - 1.500,00 Kč/osoba za akci.
 

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

 
Cena vstupného na akce v Junior klubu a v Lesním divadle Skalka Podlesí v
roce 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0058/2022 7
1) schvaluje
 a) ceny vstupného na akce pořádané Městským kulturním centrem Příbram v

Junior klubu 

• divadelní představení pro děti - 50,00 Kč na místě
• přednáška, beseda - 70,00 Kč na místě
• reprodukovaná hudba - Oldies, Index party, Groove Yard - 100,00 Kč na místě
• lokální kapely a DJ (honorář do 20.000,00 Kč) - 130,00 Kč předprodej /

180,00 Kč na místě
• celorepublikové kapely a DJ (honorář nad 20.000,00 Kč) - 200,00 Kč

předprodej / 250,00 Kč na místě

b) ceny vstupného na akce pořádané Městským kulturním centrem Příbram v
Lesním divadle Skalka Podlesí
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• divadelní představení pro děti - 80,00 Kč na místě
• koncerty - 150,00 Kč předprodej / 200,00 Kč na místě

 

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

 
Protokol o začlenění provozovaných činností do kategorií podle míry
požárního nebezpečí u objektů ve správě MěRK

Usnesení číslo: R.usn.č.0059/2022 8
1) schvaluje
 protokol o začlenění provozovaných činností do kategorií podle míry požárního

nebezpečí u specifikovaných objektů ve správě MěRK, zpracovaný odborně
způsobilou osobou v požární ochraně č. o. Z-OZO-144/2018, Ing. Jarmilem
Soukupem. Předmětný protokol bude tvořit přílohu dosud platného dokumentu
města Příbram na úseku PO z 02.12.2008 – Začlenění provozovaných činností podle
požárního nebezpečí vč. prohlášení města Příbram.

 

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

 
Návrh z jednání Bytové komise ze dne 14.1.2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0060/2022 9
1) schvaluje
 uzavřít dodatek číslo 4 k nájemní smlouvě č.256/MERK/2015 ze dne 9.7.2008

(konsolidované znění) s XXXX XXXXX XXXXXXXXXX (jako spolubydlící jedno
dítě), na pronájem bytu XXX X XXXXXXXX XXX X XXXX XXXX XXXXX, 0+1, byt

standard, cena 100,00Kč/m2/měsíc, od 1.2.2022 na dobu určitou jednoho  roku s
podmínkou doložení splátkového kalendáře od VZP před podpisem dodatku  číslo 4
k nájemní smlouvě 

 

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

 
Organizační změna na MěÚ

Usnesení číslo: R.usn.č.0061/2022 10
1) schvaluje
 s účinností od 01.04.2022 zrušení oddělení rozvoje města v Odboru investic

a rozvoje města a delimitaci jeho činností a části zaměstnanců do přímé
podřízenosti vedoucí Odboru investic a rozvoje města.

 
2) stanovuje
 s účinností od 01.04.2022 celkový počet zaměstnanců města Příbram zařazených

do Městského úřadu Příbram na 221 zaměstnanců.
 
3) ukládá
 tajemnici MěÚ zajistit další povinnosti spojené s realizací organizační změny.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Návrh na přidělení bytu v DPS

Usnesení číslo: R.usn.č.0062/2022 11
1) schvaluje
 přidělení bytu č. 27 v DPS Příbrami I, Hradební 69 pro paní XXXXX XXXXXXXXXXXX

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

 

 
 

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

 
Platový postup ředitelky Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků, p.o.

Usnesení číslo: R.usn.č.0063/2022 12
1) bere na vědomí
 platový postup ředitelky Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků, příspěvkové organizace do 7. platového

stupně 13. platové třídy stupnice platových tarifů s účinností od 01.03.2022.
 

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

 
Uvolnění knih a šátků

Usnesení číslo: R.usn.č.0064/2022 13
1) schvaluje
 uvolnění 400 ks šátků s piktogramy a 300 ks knih Památky Příbrami v obrazech ze skladových zásob

Informačního centra města Příbram.
 

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

 
Interpretační plán města

Usnesení číslo: R.usn.č.0065/2022 14
1) schvaluje
 předložený interpretační plán,
 
2) ukládá
 OKCR podniknout kroky k jeho naplnění.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Změny rozpisu rozpočtu 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0066/2022 15
1) schvaluje
 RZ0354 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 dle usnesení RM ze dne 25.1.2021, R. usn. č.

51/2021, bodu II. v rámci běžných výdajů kapitoly 719 - OVV.
 
2) schvaluje
 RZ0362 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 dle usnesení RM ze dne 25.1.2021, R. usn. č.

51/2021, bodu II. v rámci běžných výdajů kapitoly 719 - OVV.
 
3) schvaluje
 RZ0366 -  úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 dle usnesení RM ze dne 25.1.2021, R. usn. č.

51/2021, bodu II. v rámci běžných výdajů kapitoly 719 - OVV.
 

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

 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o vkladovém účtu s bonifikací uzavřené mezi J & T
BANKOU, a.s. a městem Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0067/2022 16
1) schvaluje
 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o vkladovém účtu s bonifikací uzavřenou

městem Příbram se společností J & T BANKA, a.s. se sídlem Praha 8, Sokolovská
700/113a, PSČ 186 00, IČO 471 15 378 dne 27.10.2021 

 

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

 
Zmocnění správců kapitol rozpočtu města (vedoucích odborů, vedoucích
organizačních složek a velitelky Městské policie Příbram) k provádění rozpisu
rozpočtu v rámci závazných ukazatelů schváleného rozpočtu města na rok
2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0068/2022 17
1) schvaluje
 zmocnění vedoucích odborů, vedoucích organizačních složek a velitelky Městské policie Příbram

jako správců kapitol schváleného rozpočtu města na rok 2022 k provádění změn v rámci jednotlivého
závazného ukazatele, tj. úpravy rozpisu rozpočtu města do výše 200.000 Kč

 
2) ukládá
 vedoucím odborů, vedoucím organizačních složek a velitelce Městské policie Příbram jako správcům

kapitol schváleného rozpočtu města na rok 2022 předkládat RM návrhy změn v rámci jednotlivého
závazného ukazatele, tj. úpravy rozpisu rozpočtu města nad schválený limit dle bodu 1).
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Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Rozpočtová opatření na rok 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0069/2022 18
1) schvaluje
 RZ0359 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2021 v rámci příjmů

kapitoly 741 - OE v souladu s usnesením ZM č. 491/2020/ZM ze dne 07.12.2020, tj.
snížení daňových příjmů o částku 3.917.150,44 Kč, navýšení nedaňových příjmů o
částku 1.523.833,00 Kč a navýšení neinvestičních transferů o částku 2.393.317,44
Kč.

 

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

 
Návrh programu 34. zasedání ZM dne 14.02.2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0070/2022 19
1) souhlasí
 s návrhem programu 34. zasedání ZM dne 14.02.2022 s tím, že do programu budou

zahrnuty i další materiály určené na základě jednání RM dne 24.01.2022.
 

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

 
Rezignace člena Komise pro životní prostředí, ekologii a zeleň ve městě

Usnesení číslo: R.usn.č.0071/2022 20
1) bere na vědomí
 rezignaci na funkci člena Komise pro životní prostředí, ekologii a zeleň ve městě

pana Martina Lukeše.
 
2) jmenuje
 pro volební období 2018 – 2022 na funkci člena Komise pro životní prostředí,

ekologii a zeleň ve městě pana Samira PoulaX XXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXX.
 

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

 
Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za II. pololetí 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0072/2022 21
1) bere na vědomí
 přehled účasti členů na jednání výborů ZM za II. pololetí 2021.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Přehled účasti členů na jednání komisí RM za II. pololetí 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0073/2022 22
1) bere na vědomí
 přehled účasti členů na jednání komisí RM za II. pololetí 2021.
 

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

 
Projektová dokumentace – Odbahnění a rekonstrukce MVN – výběr
dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0074/2022 23
1) bere na vědomí
 informace o veřejné zakázce malého rozsahu „Projektová dokumentace – Odbahnění a rekonstrukce

MVN“ (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. Tomáše Pecivala, Ph.D., se sídlem Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice, IČO: 87951142, za celkovou
nabídkovou cenu 839 000 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Projektová dokumentace – Odbahnění a rekonstrukce MVN“ s
podnikající fyzickou osobou Ing. Tomášem Pecivalem, Ph.D., se sídlem Unhošťská 1629, 253 01
Hostivice, IČO: 87951142, za celkovou nabídkovou cenu 839 000 Kč bez DPH.

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

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0075/2022 24
1) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky s názvem „Parkovací dům u

autobusového nádraží v Příbrami“ tak, že vybírá nabídku společnosti Metrostav a.s., se sídlem
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915 za nabídkovou cenu 85 789 120,00 Kč bez
DPH

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

 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Záměr zakázky – „DNS na výstavbu, opravy a údržbu vodohospodářského
majetku“

Usnesení číslo: R.usn.č.0076/2022 25
1) schvaluje
 zavést Dynamický nákupní systém na výstavbu, opravy a údržbu vodohospodářského majetku.
 
2) ukládá
 OPVZ zadávací řízení realizovat.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Městský architekt (externí odborný konzultant)

Usnesení číslo: R.usn.č.0077/2022 26
1) bere na vědomí
 podmínky výzvy k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu „Městský architekt (externí odborný

konzultant)“ uvedené v příloze
 
2) ukládá
 OPVZ realizaci této zakázky.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Analýza provozování vodohospodářské infrastruktury města Příbram –
odevzdání části posouzení

Usnesení číslo: R.usn.č.0078/2022 27
1) bere na vědomí
 informaci o odevzdání části posouzení k dílu „Analýza provozování vodohospodářské

infrastruktury města Příbram“, kterou předložil zhotovitel Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 IČO: 47116901.

 
2) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související se zhotovením navazující části díla. 
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 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Cyklostojany – zrušení veřejné zakázky

Usnesení číslo: R.usn.č.0079/2022 28
1) rozhodla
 o vyloučení vybraného dodavatele Brimet s.r.o. z veřejné zakázky „Cyklostojany“ pro nesplnění

povinnosti předložit originály kvalifikačních dokladů před podpisem smlouvy se zadavatelem, a
to v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění

 
2) rozhodla
 o zrušení veřejné zakázky „Cyklostojany“ z důvodu uvedeného v § 127 odst. 2 písm. b) zákona

č. 134/2016 Sb., v platném znění,
 
3) ukládá
 OPVZ učinit nezbytné úkony pro vyloučení vybraného dodavatele a zrušení zadávacího řízení,
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt "Dětské hřiště na Fialce"

Usnesení číslo: R.usn.č.0080/2022 29
1) schvaluje
 podání žádosti o dotaci do Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze

Středočeského Fondu sportu a volného času na podporu sportovních a volnočasových aktivit na projekt
„Dětské hřiště na Fialce“.

 

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

 
Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt "Podpora akceschopnosti
JSDHO Příbram - Březové Hory"

Usnesení číslo: R.usn.č.0081/2022 30
1) schvaluje
 podání žádosti do Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze

Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na projekt „Podpora akceschopnosti
JSDHO Příbram – Březové Hory“.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Odkanalizování obce
Lazec na ČOV Příbram“

Usnesení číslo: R.usn.č.0082/2022 31
1) bere na vědomí
 změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Odkanalizování obce Lazec na ČOV Příbram“, jehož

znění je uvedeno v příloze tohoto materiálu.
 

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

 
Dodatek č. 1 k SOD investiční akce „Příbram, rekonstrukce ul. Obecnická“

Usnesení číslo: R.usn.č.0083/2022 33
1) schvaluje
 provedení dodatečně navržených změn na investiční akci „Příbram, rekonstrukce ul. Obecnická“ podle

Změnového listu č. 1, které představují méněpráce ve výši 501 855,22 Kč bez DPH (tj. 607 244,82 Kč
s DPH) a vícepráce ve výši 2 843 974,61 Kč bez DPH (tj. 3 441 209,28 Kč s DPH),

 
2) schvaluje
 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 694/OIRM/2021 na investiční akci „Příbram, rekonstrukce

ul. Obecnická“ se společností STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744,
kterým dojde ke změně díla podle Změnového listu č. 1 a jímž se mění celková cena díla na částku 15
452 182,50 Kč bez DPH (tj. 18 697 140,83 Kč s DPH).

 
3) ukládá
 OIRM administrovat uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 694/OIRM/2021 podle bodu I. a II. tohoto

usnesení.
 

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

 
Uzavření smlouvy o pronájmu pozemku

Usnesení číslo: R.usn.č.0084/2022 34
1) schvaluje
 uzavření Smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 3191/2 v k. ú. Příbram, ul. Pražská v době provádění

opravy zděné kanalizační stoky formou věcného plnění.
 

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

 
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 145/OIRM/2021 na zpracování
generelu vodohospodářské infrastruktury
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Usnesení číslo: R.usn.č.0085/2022 35
1) stahuje
 materiál z dnešního jednání RM
 

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

 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
ke stavbě ,,Výměna a rozšíření veřejného osvětlení v ul. Lazecká, Lazec,
Příbram“

Usnesení číslo: R.usn.č.0086/2022 36
1) schvaluje
 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě ,,Výměna a rozšíření

veřejného osvětlení v ul. Lazecká, Lazec, Příbram“ se Středočeským krajem, IČO: 70891095, se
sídlem Praha 5 - Smíchov, Zborovská 11, 150 21 Praha, zastoupen Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, IČO: 00066001, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Zborovská
11, 150 21 Praha a uhradit jednorázovou náhradu stanovenou dle ceníku Středočeského kraje ve výši
14 510,00 Kč bez DPH.

 

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

 
Schválení uzavření Dohody o spoluúčasti při vybudování plynových přípojek v
průběhu rekonstrukce ul. Prokopská

Usnesení číslo: R.usn.č.0087/2022 37
1) schvaluje
 uzavření Dohody o spoluúčasti při vybudování plynových přípojek v průběhu rekonstrukce ul. Prokopská

ve výši 10 000 Kč.
 

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

 
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovodní řad - Příbram,
Sázky, ing. Miroslav Šulík

Usnesení číslo: R.usn.č.0088/2022 38
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovodního řadu v

pozemcích p.č. 2045/1 a 2045/2 v k.ú. Příbram s jejich vlastníkem Středočeským
krajem, IČO 70891095, Zborovská 11, 150 21  Praha 5 - Smíchov, zast. Krajskou
správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o., IČO 00066001, Zborovská 11,
150 21  Praha 5 - Smíchov, a to bezúplatně.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Revitalizace vnitrobloku - Riegrova ul.

Usnesení číslo: R.usn.č.0089/2022 39
1) schvaluje
 předložený návrh studie (varianta č. 7).
 
2) ukládá
 OIRM pokračovat v přípravě stavby, tj. zajistit zpracování dalších stupňů

projektové dokumentace (DUR+DSP, DPS).
 

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

 
Revize projektové dokumentace „Oprava zámečku Ernestinum"

Usnesení číslo: R.usn.č.0090/2022 40
1) schvaluje
 Změnu dispozic a technického řešení v připravované revizi projektové

dokumentaci „Oprava zámečku Ernestinum“, oproti původnímu projektu, v tomto
rozsahu:

 

1. Prostory pro provoz kavárny v I.NP budou vyčleněny v místnostech č. 109,
110, 111. 112 (v současné době je používá Okresní hospodářská komora),
ostatní místnosti ve východní části I.NP budovy č. 105, 106, 107 a 108 budou
nadále používané jako kancelářské prostory. Vstup do prostor kavárny bude
z atria dveřním otvorem mimo gotickou část budovy. WC bude společné s WC
pro obřadní síň.

2. Místnosti ve II.NP č. 214 a 215 budou používané jako kanceláře.
3. Fasáda bude provedena podle alternativy 2 z výkresové dokumentace

původního projektu.
4. Zastřešení atria bude provedeno dle nového návrhu, kde je střecha navržena

jako samostatná konstrukce umožňující přirozené větrání.  
 

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

 
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na částech pozemků p. č.
219/59 a p. č. 284/2, oba v k. ú. Zdaboř

Usnesení číslo: R.usn.č.0091/2022 41
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o právu provést stavbu příjezdové komunikace na části pozemku p. č. 219/59 o výměře

cca 270 m2 z celkové výměry 541 m2 a části pozemku p. č. 284/2 o výměře cca 180 m2 z celkové výměry
1483 m2 (části pozemků jsou vyznačené v situačním snímku, který je nedílnou součástí předloženého
materiálu), oba v katastrálním území Zdaboř, mezi stavebníkem a investorem panem XXX XXXXXXXX
XXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXX, XXX XX XXXXXXX X, a vlastníkem pozemků městem Příbram s tím,
že stavba bude realizována v rozsahu a způsobem podle příloh podané žádosti (výkres D.1.7, Prokon
ateliér Příbram), za podmínek vyplývajících z platné právní úpravy a stanovených dotčenými orgány a
dále v souladu s elektronickým sdělením Odboru silničního hospodářství MěÚ Příbram ze dne 5.1.2022,
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které tvoří přílohu předloženého materiálu, vydaným ve vztahu k části pozemku vyznačené v situačním
snímku č. 2, který je přílohou předloženého materiálu, jež není dotčen projektovou dokumentací. Přičemž
dojde ke společnému uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 219/59 o výměře cca 270 m2 z
celkové výměry 541 m2 a části pozemku p. č. 284/2 o výměře cca 180 m2 z celkové výměry 1483 m2

(části pozemků jsou vyznačené v situačním snímku, který je nedílnou součástí předloženého materiálu),
oba v katastrálním území Zdaboř, na dobu určitou s účinností ode dne protokolárního předání pozemků
vypůjčiteli do dne převzetí pozemků půjčitelem po ukončení stavby, maximálně však uplyntuím lhůty 3
roky ode dne protokolárního předání pozemků. Ve smlouvě bude uvedeno, že rekonstrukce musí být
realizována tak, aby komunikace i nadále sloužila mj. k manipulaci a odvozu dřevní hmoty z přilehlých
lesních pozemků nákladními soupravami.
Město Příbram souhlasí s vynětím potřebné části pozemku p. č. 219/59 v katastrálním území Zdaboř ze
zemědělského půdního fondu, a to na náklady stavebníka a investora.

 

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

 
Žádost o schválení splátkového kalendáře - prodej části pozemku p. č. 213/2
v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0092/2022 42
1) stahuje
 materiál z dnešního jednání RM
 

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

 
1. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne
6.12.2021, č. usn. 716/2021/ZM 2. Návrh na převod pozemku p. č. 2279/1 v
k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0093/2022 43
1) doporučuje
 ZM schválit

1) revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 6.12.2021, č. usn. 716/2021/ZM,
2) záměr výkupu pozemku p. č. 2279/1 v katastrálním území Příbram, který je ve vlastnictví ČR -
příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha - Nové Město, formou přímého prodeje.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento název materiálu do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 14.2.2022.
 

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

 
Žádost o ukončení smlouvy o nájmu prostor č. A 1188/OSM/2016 ze dne
06.01.2017, dohodou

Usnesení číslo: R.usn.č.0094/2022 44
1) schvaluje
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 uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostor č. A 1188/OSM/2016 ze dne
06.01.2017, mezi městem Příbram a ústavem, Elrond z.ú., se sídlem Legionářů
400, Příbram VII, 261 01 Příbram, IČO 27055515, a to ke dni 31.01.2022.

 

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

 
Žádost o výpůjčku jednacího sálu v budově města na nám. T. G. Masaryka
121, Příbram I

Usnesení číslo: R.usn.č.0095/2022 45
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o výpůjčce jednacího sálu v budově č. p. 121, nám. T. G.

Masaryka, Příbram I, mezi městem Příbram jako půjčitelem a vypůjčitelem,
kterým je Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (A3V VISK), se sídlem V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk,
IČO 00641111, ve dnech 18.02.2022, 18.03.2022 a 11.04.2022 vždy od 08.30 hodin
do 14.30 hodin, za účelem konání dvousemestrálního kurzu na téma: Dějiny Evropy
v souvislostech. Následný úklid jednacího sálu, kuchyňky, chodby, sociálního zařízení
a schodiště zajistí bezprostředně po skončení akcí vypůjčitel.

 

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

 
Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o servisu číslo 2003

Usnesení číslo: R.usn.č.0096/2022 46
1) schvaluje
 uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o servisu číslo 2003 ze dne 29.08.2000, ve znění pozdějších dodatků

č. 1 – 2, mezi městem Příbram a společností ČIP plus,  s. r. o., se sídlem Příbram III, Milínská 130, PSČ
261 01, IČO 47052066, ve smyslu návrhu předmětného dodatku, který tvoří přílohu tohoto materiálu.

 

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

 
Žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků p. č. 592/5, p. č. 593/1, p. č.
593/2, p. č. 594/4, vše v k. ú. Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0097/2022 47
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o výpůjčce  pozemků p. č. 592/5, p. č. 593/1, p. č. 593/2, p. č. 594/4, vše v

katastrálním území Březové Hory, mezi městem Příbram jako půjčitelem a SH ČMS Sborem dobrovolných
hasičů Březové Hory, se sídlem Nádvoří Msgre. Korejse 642, 261 01 Příbram VI - Březové Hory, IČO
42731267, jako vypůjčitelem, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem zajištění
činnosti vypůjčitele, zejména za účelem trénování mládeže a soutěžních družstev a k umožnění umístění
lodního kontejneru pro uskladnění překážek a věcí potřebných k údržbě terénu na předmětu výpůjčky.

 
Rada města, 2. jednání, dne 24.01.2022 Strana 18/24



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

 
1) Žádost o prodej části pozemku p. č. 165 a části pozemku p. č. 604/1, oba v
katastrálním území Březové Hory 2) Žádost o prodej jiné části pozemku p. č.
165 v katastrálním území Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0098/2022 48
1) schvaluje
 1) úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 165 o výměře 4 m2 a části pozemku p. č.

604/1 o výměře 0,19 m2 (dle geometrického plánu č. 2182-26/2021 se jedná o díly a, b), oba v katastrálním
území Březové Hory, ve výši 272 Kč/rok, společně a nerozdílně manžely XXXXX X XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX, bytem XXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX XX X XXXXXXX XXXX, a to zpětně za tři roky.

2) úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 165 o výměře cca 9 m2 z celkové výměry
163 m2 (část pozemku vyznačena v situačním snímku, který tvoří přílohu předkládaného materiálu)
v katastrálním území Březové Hory, ve výši 65 Kč/m2/rok, společně a nerozdílně manžely XXXXX X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, bytem XXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX XX X XXXXXXX XXXX, a to
zpětně za tři roky.

 
2) doporučuje
 ZM schválit

1) prodej části pozemku p. č. 165 o výměře 4 m2 a části pozemku p. č. 604/1 o výměře 0,19 m2

(dle geometrického plánu č. 2182-26/2021, vyhotoveného panem Kvasnicou se jedná o díly a, b), oba
pozemky v katastrálním území Březové Hory, za celkovou cenu 5 447 Kč, do SJM pana XXXXXX X
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, bytem XXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX XX X XXXXXXX XXXX,

2) prodej jiné části pozemku p. č. 165 o výměře cca 9 m2  z celkové výměry 163 m2 (část pozemku
vyznačena v situačním snímku, který tvoří přílohu předkládaného materiálu) v katastrálním území Březové
Hory, za cenu 1 300 Kč/m2, do SJM pana XXXXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, bytem Husova
XXX XXX XX XXXXXXX XX X XXXXXXX XXXX.

 
3) ukládá
 OVV zařadit tento název materiálu do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 14.2.2022.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky a
vodoměrné šachty – pozemek p. č. 91/1 v k. ú. Lazec

Usnesení číslo: R.usn.č.0099/2022 49
1) schvaluje
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 zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č.
91/1 v k. ú. Lazec, a dále zřízení věcného břemene umístění vodoměrné šachty na pozemku ve vlastnictví
města Příbram p. č. 91/1 v k. ú. Lazec, ve prospěch pozemků p. č. 75/1 a p. č. 75/2, oba v k. ú. Lazec,
přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v
těchto smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době
vlastníkem pozemků, v jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje s tím, že musí být dodržena podmínka
koordinace stavební akce se stavebními záměry města a respektovány požadavky Odboru investic a
rozvoje města a Odboru řízení projektů a dotací, stavba vodovodní přípojky a vodoměrné šachty musí být
ukončena před provedením finálního povrchu komunikace v rámci projektu „Odkanalizování obce Lazec
na ČOV Příbram“.

Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 91/1 – komunikace III. tř., ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm
– umístění vodoměrné šachty (1,2 m2)  za cenu 120 Kč/ks

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

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN –
pozemky p. č. 13/1 a p. č. 13/2, oba v k. ú. Lazec

Usnesení číslo: R.usn.č.0100/2022 50
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p.

č. 13/1 a p. č. 13/2, oba v k. ú. Lazec, 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 a Odboru řízení
projektů a dotací, stavební akce musí být ukončena před provedením finálního povrchu komunikace v
rámci projektu „Odkanalizování obce Lazec na ČOV Příbram“.

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům bude provedeno v souladu s platnou právní úpravou
dle zákona o oceňování majetku a jeho předpokládaná minimální cena činí 14.270 Kč. Cena věcného
břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 

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

 
Dům Obora - žádost o údržbu zeleně na pozemcích p. č. 2787, p. č. 2788 a p.
č. 2786, vše v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0101/2022 51
1) schvaluje
 provedení údržby zeleně na pozemcích p. č. 2787, p. č. 2788 a p. č. 2786, vše v k. ú. Příbram a ukládá

Odboru správy majetku zajistit provedení údržby zeleně na pozemcích p. č. 2787, p. č. 2788 a p. č. 2786,
vše v k. ú. Příbram, v souladu s vyjádřením Odboru životního prostředí ze dne 2.12.2021, prostřednictvím
příspěvkové organizace Technické služby města Příbrami.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o snížení výše nájemného za pronájem části pozemku p. č. 1021/1 v
katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0102/2022 52
1) neschvaluje
 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku SaP č. 10/OP/2008 ze dne 15.1.2008, s nájemcem

panem XXXXXXXXXX XXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XX, kdy předmětem
dodatku bude snížení nájemného z původní částky 6.900 Kč/rok na 1 Kč/rok.

 

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

 
Výpůjčka částí pozemků p. č. 467/33 a p. č. 467/37, oba v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0103/2022 53
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 467/33 o výměře cca 40 m2 a dvou částí pozemku p.

č. 467/37 o výměře cca 11 m2 a cca 30 m2, vše v k. ú. Příbram, dle situačního náčrtu, který je přílohou
předloženého materiálu, za podmínek uvedených v Zásadách č. 1/2021, Pravidla pro vyřizování žádostí
o zřizování předzahrádek bytových domů na území města Příbram, jež tvoří přílohu tohoto materiálu, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou s vypůjčitelem Společenstvím vlastníků pro dům v Příbrami
III, Dlouhá 102, se sídlem Příbram - Příbram III, Dlouhá 102, PSČ 261 01, IČO 24767361.

 

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

 
Návrh na uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o pronájmu nemovitého majetku
ze dne 12.06.2009

Usnesení číslo: R.usn.č.0104/2022 54
1) schvaluje
 uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o pronájmu nemovitého majetku ze dne 12.06.2009, ve znění jejích

dodatků č. 1 ze dne 21.03.2011, dodatku č. 2 ze dne 29.02.2012, dodatku č. 3 ze dne 22.10.2012, dodatku
č. 4 ze dne 12.09.2013, dodatku č. 5 ze dne 02.12.2013, dodatku č. 6 ze dne 16.12.2013, dodatku č. 7 ze
dne 14.01.2014, dodatku č. 8 ze dne 21.03.2014, dodatku č. 9 ze dne 19.06.2015, dodatku č. 10 ze dne
22.10.2015, dodatku č. 11 ze dne 27.01.2016 a dodatku č. 12 ze dne 11.05.2020 mezi pronajímatelem
městem Příbram a nájemcem společností Městské lesy Příbram s.r.o., IČO: 26505720, kdy předmětem
dodatku je snížení nájemného za rok 2021 za předmět nájmu z původní částky 1.300.000 Kč stanovené
usnesením rady města č. 440/2021 ze dne 17.05.2021, na částku 1.018.851 Kč.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN -
pozemky p. č. 515/102 a p. č. 515/110, oba v k. ú. Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0105/2022 55
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p.

č. 515/102 a p. č. 515/110, oba v k. ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se
sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, za podmínky uložení
protlakem pod komunikací.

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům bude provedeno v souladu s platnou právní úpravou dle
zákona o oceňování majetku a jeho předpokládaná minimální cena činí 2.000 Kč. Cena věcného břemene
bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN a
umístění 1 ks rozpojovací skříně – pozemky p. č. 219/59 a p. č. 284/2, oba v
k. ú. Zdaboř

Usnesení číslo: R.usn.č.0106/2022 56
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p.

č. 219/59 a p. č. 284/2, oba v k. ú. Zdaboř a umístění 1 ks rozpojovací skříně na pozemku p. č. 219/59
v k. ú. Zdaboř, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035. Při stavbě musí být postupováno v součinnosti se společností
Městské lesy Příbram s.r.o.

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům bude provedeno v souladu s platnou právní úpravou dle
zákona o oceňování majetku a jeho předpokládaná minimální cena činí 9.700 Kč. Cena věcného břemene
bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 

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

 
Návrh na doplnění textu usnesení Rady města Příbram č. 0982/2021 ze dne
18.10.2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0107/2022 57
1) schvaluje
 doplnění textu usnesení Rady města Příbram č. 0982/2021 ze dne 18.10.2021

tak, že za poslední větu v usnesení se přidává nová věta ve znění: Nájemce je
dále oprávněn přenechat předmět nájmu do bezplatného užívání jinému subjektu -
organizačním složkám města bez právní subjektivity a Městské policii Příbram.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Informace o platební morálce nájemce v rámci smlouvy o nájmu nebytových
prostor č. A 1039/OSM/2019 ze dne 03.12.2019, ve znění pozdějších
dodatků č. 1 – č. 2

Usnesení číslo: R.usn.č.0108/2022 58
1) bere na vědomí
 předloženou informaci o platební morálce pana Jaroslava Starky, bytem Lazec 60,

261 01, Příbram, IČO 12370878, který je na základě smlouvy č. A 1039/OSM/2019
ze dne 03.12.2019, ve znění pozdějších dodatků č. 1 - č. 2 nájemcem části „C“ a
„D“ budovy č. p. 400 v ul. Legionářů v Příbrami VII (Kulturní dům Příbram).

 
2) ukládá
 OSM zaslat nájemci písemnou výzvu pronajímatele k nápravě, a to v termínu

30 dnů od doručení výzvy k této nápravě s upozorněním na možnost výpovědi
smluvního vztahu.

 
 1. , Odbor správy majetku
 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0109/2022 59
1) schvaluje
 RZ0363 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci běžných výdajů kapitoly  719 - OVV

v souladu s usnesením RM č. usn. 51/2021 bodu II. ze dne 25.1.2021  
 

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

 
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Rekonstrukce ul. Na Leštině,
Příbram - I. etapa – výběr dodavatele a zrušení dílčí části

Usnesení číslo: R.usn.č.0110/2022 60
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Rekonstrukce

ul. Na Leštině, Příbram - I. etapa“ (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 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 170 000,00 Kč bez DPH;

2) analogicky v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) o zrušení dílčí části 2 veřejné zakázky z důvodů vhodných
zvláštního zřetele.

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

2) uzavření smlouvy na dílčí část 1 zakázky „Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Rekonstrukce
ul. Na Leštině, Příbram - I. etapa“ se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem
Nábřežní 90/4, 150 00 Praha, IČO 47116901, za celkovou nabídkovou cenu 170 000,00 Kč bez DPH.

3) opětovné vypsání zakázky na výkon činnosti koordinátora BOZP na akci „Rekonstrukce ul. Na Leštině,
Příbram - I. etapa“ za obdobných podmínek.

 
4) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s přidělením 1. dílčí části a se zrušením 2. dílčí části 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: )
 

 
Rozpočtová opatření na rok 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0111/2022 61
1) schvaluje
 RZ0368 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města  v souladu s usn. ZM č.

791/2020/ZM bodu 2) v rámci výdajů kapitoly 739 – TS, tj. snížení kapitálových
výdajů (investiční příspěvek) o částku 700.000,00 Kč a navýšení běžných výdajů
(neinvestiční příspěvek) ve stejné výši.

 

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
 
 
 

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

Zapsal
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