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V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
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MěÚ Příbram

 
Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 16.05.2022

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0466/2022 Schválení programu včetně návrhů změn a
doplňků

R.usn.č.0467/2022 Žádost o schválení změny ceníku úkonů
pečovatelské služby od 1. 7. 2022

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.0468/2022 Návrh na volný prodej hrobek na příbramském
hřbitově

Ing. Pavel
MáchaIng. Irena
Hofmanová

R.usn.č.0469/2022 Přijetí účelově určených drobných darů od
drobných dárců za rok 2021 pro středisko Psí
útulek

Ing. Pavel
MáchaIng. Irena
Hofmanová

R.usn.č.0470/2022 Návrh na uzavření dohod o služebnosti umístění
optické sítě v budově čp. 100-102, Brodská ul.,
Příbram VIII, v čp. 143, Průběžná ul., Příbram III
a v budově čp. 494, Jana Drdy, Příbram VII, se
společností T-Mobile Czech Republic a.s.

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.0471/2022 Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0472/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0473/2022 Rezignace na funkci člena Komise zahraniční Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0474/2022 Odbor životního prostředí - jmenování vedoucího
odboru

Ing. Jaroslava
Poláková

R.usn.č.0475/2022 Žádost Ministerstva zemědělství o spolupráci při
přípravě a realizaci veřejné zakázky - plomby a
lístky o původu zvěře - II

Ing. Petr Walenka

R.usn.č.0476/2022 Vzdání se členství v redakční radě zpravodaje
Kahan

Bc. Zuzana
Kučerová

R.usn.č.0477/2022 Přijetí dotace ze Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS na projekt
"Podpora akceschopnosti JSDHO Příbram - Březové
Hory"

Mgr. Markéta
HerynkováIng.
Marika Vašková

R.usn.č.0478/2022 Přijetí dotace ze Středočeského Fondu na podporu
cestovního ruchu 2022 "Prezentační spot města
Příbram"

Mgr. Markéta
HerynkováBc.
Zuzana Kučerová

R.usn.č.0479/2022 Oprava střechy ZŠ Školní – zrušení Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0480/2022 Zpráva o uplatňování Územního plánu Příbram Ing. Vladimír Vrba
R.usn.č.0481/2022 Stanovení finančního podílu jednotlivých

navrhovatelů Změny č. 2 Územního plánu Příbram
Ing. Vladimír Vrba

R.usn.č.0482/2022 Platový postup paní Evy Čechové - ředitelky MŠ V
Zahradě

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0483/2022 Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o.
- zřízení dvou přípravných tříd ve školním roce
2022/23

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0484/2022 Žádost nájemce bytu v DPS o změnu nájemní
smlouvy

PhDr. Luděk Fára
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MěÚ Příbram

R.usn.č.0485/2022 Výjimka ze Směrnice č. 5/2021/MěÚ - přidělení
bytu v DPS právnické osobě

PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0486/2022 Návrh na přidělení bytu v Komunitním domě
seniorů

PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0487/2022 Návrh na přidělení bytu v DPS PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.0488/2022 Žádost o finanční příspěvek pro talentované děti PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.0489/2022 Dodatek č.1 ke SML o dílo č. 673/OIRM/2021 na

zpracování projektové dokumentace a dodávky
souvisejících prací "Čistírna odpadních vod
Příbram"

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0490/2022 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě ke stavbě Kanalizační
přípojky Kozičín se Středočeským krajem,
zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0491/2022 Dodatek č. 1 k SOD investiční akce ,,Rozšíření
parkovacích míst v ulici Gen. Kholla, Příbram“

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0492/2022 Rekonstrukce ulice Prokopská, Březové Hory -
postoupení práv a povinností stavebníka

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0493/2022 Spolufinancování stavby lávky - Vokačovský rybníkIng. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0494/2022 Souhlas s napojením kanalizačního a vodovodního
řadu ul. Pod Hvězdárnou

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0495/2022 Dodatek č.1 ke SML o dílo č. 241/OIRM/2020 na
zpracování projektové dokumentace a dodávky
souvisejících prací "Rekonstrukce ulice Prokopská,
Březové Hory, Příbram"

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0496/2022 Žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce části
pozemku p. č. 3103/19 v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0497/2022 Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města
Příbram č. 511/2021 ze dne 31.5.2021

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0498/2022 Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města
Příbram č. 1084/2021 ze dne 15.11.2021

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0499/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení vodovodní a kanalizační přípojky –
pozemek p. č. 638 v k. ú. Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0500/2022 Žádost o zřízení věcného břemene cesty přes
pozemek p. č. 2738/2 v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0501/2022 Převod vlastnického práva k pozemkům p. č. 36/4
a p. č. 36/5, oba v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0502/2022 Návrh na předání a převzetí správy Lesního
divadla Skalka v Podlesí

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0503/2022 Oprava střechy MŠ Speciální – výběr dodavatele Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0504/2022 Úprava vstupů - Nový rybník – výběr dodavatele Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0505/2022 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostor v
Příbrami I, nám T. G. Masaryka č. p. 121 (KACPU
Příbram) se Středočeským krajem

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0506/2022 Změny pojistných smluv Ing. Venuše
Štochlová

 
Projednané informace na programu jednání dne: 16.05.2022

 
Rada města, 14. jednání, dne 16.05.2022 Strana 3/19



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

 
 Název Předkladatel

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

Usnesení číslo: R.usn.č.0466/2022 4
1) schvaluje
 upravený program dnešního jednání RM.
 

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

 

 
Žádost o schválení změny ceníku úkonů pečovatelské služby od 1. 7. 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0467/2022 5
1) schvaluje
 změnu ceníku pečovatelské služby od 1. 7. 2022 dle návrhu.
 

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

 

 
Návrh na volný prodej hrobek na příbramském hřbitově

Usnesení číslo: R.usn.č.0468/2022 6
1) schvaluje
 prodej předložených hrobek (viz příloha), které jsou dlouhodobě neplacené a bez

řádné nájemní smlouvy.
 

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

 

 
Přijetí účelově určených drobných darů od drobných dárců za rok 2021 pro
středisko Psí útulek

Usnesení číslo: R.usn.č.0469/2022 7
1) schvaluje
 přijetí účelově určených drobných darů od drobných dárců, uvedených v příloze za

rok 2021 v hodnotě 135.684,- Kč, pro Technické služby města Příbrami, p.o., IČO
00068047 se sídlem U Kasáren 6, Příbram IV.

 

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

 

 
Návrh na uzavření dohod o služebnosti umístění optické sítě v budově čp.
100-102, Brodská ul., Příbram VIII, v čp. 143, Průběžná ul., Příbram III a
v budově čp. 494, Jana Drdy, Příbram VII, se společností T-Mobile Czech
Republic a.s.
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Usnesení číslo: R.usn.č.0470/2022 8
1) bere na vědomí
 návrh na uzavření dohod o služebnosti umístění optické sítě v budově čp. 100-102,

Brodská ul., Příbram VIII, v čp. 143, Průběžná ul., Příbram III a v budově čp. 494,
Jana Drdy, Příbram VII, se společností T-Mobile Czech Republic a.s.

 
2) schvaluje
 uzavření Dohod o služebnosti umístění optické sítě v budově č.p. 100, č.p. 101,

č.p. 102 Brodská ul., Příbram VIII, v č.p.143, Průběžná ul., Příbram III a v
budově č.p. 494, Jana Drdy, Příbram VII se společností T- Mobile Czech Republic
a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1 Chodov, 14800 Praha 4, IČO 64949681, zast.
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, pověřeným zaměstnancem představenstvem
společnosti.

 
3) ukládá
 MěRK zadministrovat uzavření Dohod o služebnosti umístění optické sítě v budovách

čp. 100-102, Brodská ul., Příbram VIII, čp. 143, Průběžná ul., Příbram III a čp. 494,
Jana Drdy, Příbram VII, se společností T-Mobile Czech Republic a.s.

 

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

 

 
Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0471/2022 9
1) schvaluje
 RZ0050 - úpravu rozpisu rozpočtu města Příbram na rok 2022 v souladu s usnesením

RM č. 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE a v
rámci běžných výdajů kapitoly 787 - CSZS ve výši 2.839.900,00 Kč z důvodu přijetí
neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje určené pro Centrum sociálních
a zdravotních služeb Příbram na základě veřejnoprávní smlouvy č. S-258/SOC/2022
(Dodatek č. 1) pro poskytovatele sociálních služeb.

 
2) schvaluje
 RZ0051 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením RM

ze dne 24.1.2022 usn. č. 0068/2022 bodu 2) , v rámci příjmů kapitoly 741 - OE
(neinvestiční transfery) a v rámci běžných výdajů kapitoly 780 - KJD (transfery
neinvestiční) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 00603) určené na
  "Zabezpečení regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji pro rok 2022"
dle smlouvy číslo S-0004/KUL/2022 ve výši 509.750,00 Kč.

 

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

 

 
Změny rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0472/2022 10
1) schvaluje
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 RZ0054 - 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.

 

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

 

 
Rezignace na funkci člena Komise zahraniční

Usnesení číslo: R.usn.č.0473/2022 11
1) bere na vědomí
 rezignaci na funkci člena Komise zahraniční pana Mgr. Tomáše Moslera. 
 
2) neukládá
 OVV oslovit OHK, politické strany a subjekty zastoupené v ZM ve věci podání

návrhu kandidáta na člena Komise zahraniční. 
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 

 
Odbor životního prostředí - jmenování vedoucího odboru

Usnesení číslo: R.usn.č.0474/2022 12
1) jmenuje
 Ing. Lenku Růžičkovou, Ph.D., vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ Příbram s

účinností od 01.09.2022.
 

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

 

 
Žádost Ministerstva zemědělství o spolupráci při přípravě a realizaci veřejné
zakázky - plomby a lístky o původu zvěře - II

Usnesení číslo: R.usn.č.0475/2022 13
1) schvaluje
 uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění

nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti
podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů mezi
městem Příbram - jako "pověřujícím zadavatelem" a Ministerstvem zemědělství 
- jako "centrálním zadavatelem" veřejné zakázky.

 
2) ukládá
 OŽP učinit právní kroky k uzavření smlouvy dle bodu 1)  tohoto usnesení.
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 1. , Odbor životního prostředí
 

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

 

 
Vzdání se členství v redakční radě zpravodaje Kahan

Usnesení číslo: R.usn.č.0476/2022 14
1) bere na vědomí
 oznámení pana Václava Bešťáka, že se vzdává členství v redakční radě zpravodaje

Kahan.
 

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

 

 
Přijetí dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS na projekt "Podpora akceschopnosti JSDHO Příbram - Březové Hory"

Usnesení číslo: R.usn.č.0477/2022 15
1) schvaluje
 1) přijetí dotace ve výši 91.615,00 Kč ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek

IZS na projekt „Podpora akceschopnosti JSDHO Příbram – Březové Hory“,

2) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Podpora akceschopnosti JSDHO Příbram – Březové
Hory“ se Středočeským krajem.

 

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

 

 
Přijetí dotace ze Středočeského Fondu na podporu cestovního ruchu 2022
"Prezentační spot města Příbram"

Usnesení číslo: R.usn.č.0478/2022 16
1) schvaluje
 1. přijetí dotace ve výši 100.000,00 Kč ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu 2022,

v rámci Tematického zadání „Digitalizace či modernizace TIC“ na projekt „Prezentační spot města
Příbram“,

2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Prezentační spot města Příbram“ se Středočeským
krajem.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Buršík -
nepřítomen při hlasování.)
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Oprava střechy ZŠ Školní – zrušení

Usnesení číslo: R.usn.č.0479/2022 17
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Oprava střechy ZŠ Školní“ (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 střechy ZŠ Školní“ a o jejím opětovném vypsaní za obdobných

podmínek.
 
3) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související se zrušením dílčí veřejné zakázky dle bodu 2. tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 

 
Zpráva o uplatňování Územního plánu Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0480/2022 18
1) doporučuje
 ZM schválit v souladu s § 47 odst. 5 a § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Zprávu o uplatňování
Územního plánu Příbram.

 

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

 
Stanovení finančního podílu jednotlivých navrhovatelů Změny č. 2 Územního
plánu Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0481/2022 19
1) stanovuje
 výši  finančních  podílů  pro  jednotlivé  navrhovatele  Změny  č.  2  Územního 

plánu  Příbram  ve  výši 7.500,00 Kč bez DPH, tj. 9.075,00 Kč vč. 21 % DPH.

 
 
2) ukládá
 SÚÚP ve spolupráci s OPVZ učinit právní kroky k zajištění uzavření smluv o

finančních podílech jednotlivých navrhovatelů Změny č. 2 Územního plánu
Příbram.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

MěÚ Příbram

 
Platový postup paní Evy Čechové - ředitelky MŠ V Zahradě

Usnesení číslo: R.usn.č.0482/2022 20
1) bere na vědomí
 platový postup paní XXX XXXXXXX, ředitelky Mateřské školy V Zahradě do XX XXXXXXXXX XXXXXX

XXX XXXXXXX XXXXX stupnice platových tarifů s účinností od 01.06.2022.
 

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

 

 
Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o. - zřízení dvou přípravných
tříd ve školním roce 2022/23

Usnesení číslo: R.usn.č.0483/2022 21
1) souhlasí
 s podáním žádosti na Odbor školství, mládeže a sportu Středočeského kraje o souhlas se zřízením

dvou přípravných tříd při Základní škole, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o. ve školním roce 2022/23
za předpokladu splnění všech zákonných podmínek.

 

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

 

 
Žádost nájemce bytu v DPS o změnu nájemní smlouvy

Usnesení číslo: R.usn.č.0484/2022 22
1) schvaluje
 žádost nájemce bytu v DPS pana XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX

XXXXXXX XXXX XX XXXX XXXXXX o schválení společného nájmu s paní XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX.

 

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

 

 
Výjimka ze Směrnice č. 5/2021/MěÚ - přidělení bytu v DPS právnické osobě

Usnesení číslo: R.usn.č.0485/2022 23
1) schvaluje
 přidělení bytu č. 25 v DPS Příbram I, Hradební 69,  pro organizaci Lomikámen,

z.ú., IČO:  26541831, se sídlem U Kasáren 192, Beroun - město, 266 01 Beroun,
jako výjimku ze Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve
vlastnictví města Příbram“.

 

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

 

 
Návrh na přidělení bytu v Komunitním domě seniorů

Usnesení číslo: R.usn.č.0486/2022 24
1) schvaluje
 přidělení bytu č. 18 v Komunitním domě seniorů Příbram, Sadová 538, Příbram VII, pro paní

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XX X XXXXXXX
XXXX, podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví
města Příbram“.

 

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

 

 
Návrh na přidělení bytu v DPS

Usnesení číslo: R.usn.č.0487/2022 25
1) schvaluje
 1) přidělení bytu č. 51/908 v DPS Příbrami VIII, Brodská 100 pro pana XXXXXXXXX

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

2) přidělení bytu č. 19/402 v DPS Příbrami VIII, Brodská 102 pro paní XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXX XXX podle
Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města
Příbram“.

3) přidělení bytu č. 35/613 v DPS Příbrami VIII, Brodská 101 pro paní XXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXX XX podle
Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města
Příbram“.

4) přidělení bytu č. 66 v DPS Příbrami I, Hradební 69 pro paní XXXX XXXXXXXX
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ
„Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.

 

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

 

 
Žádost o finanční příspěvek pro talentované děti

Usnesení číslo: R.usn.č.0488/2022 26
1) schvaluje
 1)  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 12.000,00 Kč pro Sportovní klub Aerobic Oxygen Příbram,

z. s.,  se sídlem Školní 148, Příbram VIII, IČO:22835679, na úhradu poplatků spojených s účastí
na mistrovství Evropy v aerobiku pro XXXXX XXXXXXXX ve výši 4.000,00 Kč,  na úhradu poplatků
spojených s účastí na mistrovství Evropy v aerobiku pro XXX XXXXXXXXXX ve výši 4.000,00 Kč a na
úhradu poplatků spojených s účastí na mistrovství Evropy v aerobiku pro XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
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MěÚ Příbram

ve výši 4.000,00 Kč, a to za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím
jím zřízeným či založeným, a to ke dni podpisu smlouvy,

2) uzavření veřejnoprávní smlouvy se Sportovním klubem Aerobic Oxygen Příbram, z. s., se sídlem Školní
148, Příbram VIII, IČO:22835679, o poskytnutí finančního příspěvku ve výši  12.000,00 Kč na úhradu
poplatků spojených s účastí na mistrovství Evropy v aerobiku.

 

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

 

 
Dodatek č.1 ke SML o dílo č. 673/OIRM/2021 na zpracování projektové
dokumentace a dodávky souvisejících prací "Čistírna odpadních vod Příbram"

Usnesení číslo: R.usn.č.0489/2022 27
1) schvaluje
 rozšíření předmětu díla a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 673/OIRM/2021 na zpracování

projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací "Čistírna odpadních vod Příbram" s Projekční
společností ČOV Příbram, kde správce společnosti je PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., IČO:
25023829, 2. společník je Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., IČO: 47116901 a 3. společník je
Sweco Hydroprojekt a. s., IČO: 26475081, jímž se mění celková cena díla na částku 12 748 960,00 Kč
bez DPH (tj. 15 426 241,60 Kč s DPH).

 
2) ukládá
 OIRM administrovat uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 673/OIRM/2021 podle bodu I. tohoto

usnesení.
 

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

 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke
stavbě Kanalizační přípojky Kozičín se Středočeským krajem, zastoupeným
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje

Usnesení číslo: R.usn.č.0490/2022 28
1) schvaluje
 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě Kanalizační

přípojky Kozičín se Středočeským krajem, vlastníkem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje, se sídlem v Praze 5 - Smíchově, Zborovská 11, PSČ 150 21, IČO 00066001, a
uhradit jednorázovou náhradu za omezení užívání silnice ve výši 500,00 Kč bez DPH.

 
2) ukládá
 OIRM administrovat uzavření smlouvy podle bodu 1. tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor investic a rozvoje města
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Dodatek č. 1 k SOD investiční akce ,,Rozšíření parkovacích míst v ulici Gen.
Kholla, Příbram“

Usnesení číslo: R.usn.č.0491/2022 29
1) schvaluje
 změnu závazku podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném

znění a provedení nezbytně nutných prací pro dokončení investiční akce ,,Rozšíření parkovacích míst
v ulici Gen. Kholla, Příbram“ podle Změnového listu č. 1, který představuje vícepráce ve výši 448 118,78
Kč bez DPH (542 223,72 Kč s DPH),

 
2) schvaluje
 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 364/OIRM/2021 na rozšíření rozsahu stavebních prací

v rámci investiční akce ,,Rozšíření parkovacích míst v ulici Gen. Kholla, Příbram“, se společností
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 – Plzeňské komunikace, IČO:
40233308, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice/ Presslova 13, 301 00 Plzeň, kterým dojde ke změně
díla podle Změnového listu č.1 a změně celkové ceny díla na částku 10 898 826,80 Kč bez DPH (tj.
13 187 580,43 Kč s DPH).

 
3) ukládá
 OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 364/

OIRM/2021 se společností Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným dle bodu I.
tohoto usnesení. 

 

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

 
Rekonstrukce ulice Prokopská, Březové Hory - postoupení práv a povinností
stavebníka

Usnesení číslo: R.usn.č.0492/2022 30
1) schvaluje
 uzavřít smlouvu o postoupení práv a povinností z rozhodnutí o povolení stavby Rekonstrukce ulice

Prokopská, Březové Hory s ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín,
IČO: 24729035, která bude řešit převedení práv a povinností týkající se přeložek vedení NN.

 

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

 
Spolufinancování stavby lávky - Vokačovský rybník

Usnesení číslo: R.usn.č.0493/2022 31
1) bere na vědomí
 základní náležitosti smlouvy se Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace, IČO:

48955001, Pod Anenskou 149, 26101 Příbram a obcí Bohutín, IČO: 00241946,
Vysoká Pec 140, 26241 Bohutín, o spolufinancování stavby lávky na hrázi
Vokačovského rybníka, na st. p.č.  427 v k. ú. Vysoká Pec u Bohutína, kde podíl
města činí částku 238.564,66 Kč včetně DPH. 

 
2) doporučuje
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 ZM uzavření smlouvy schválit.
 

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

 
Souhlas s napojením kanalizačního a vodovodního řadu ul. Pod Hvězdárnou

Usnesení číslo: R.usn.č.0494/2022 32
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odkup kanalizačního a vodovodního

řadu na p.č. 3812/41 v k. ú. Příbram od XXXX XXXXXX XXXXXXX, XXX XXXXXXXXXX
XXXX XXX XXX XXXXXXX, za cenu 1,00 Kč, ve které souhlasí s napojením na
vodohospodářskou síť města Příbram.

 

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

 
Dodatek č.1 ke SML o dílo č. 241/OIRM/2020 na zpracování projektové
dokumentace a dodávky souvisejících prací "Rekonstrukce ulice Prokopská,
Březové Hory, Příbram"

Usnesení číslo: R.usn.č.0495/2022 33
1) schvaluje
 rozšíření předmětu díla a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 241/OIRM/2020 na zpracování

projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací  "Rekonstrukce ulice Prokopská, Březové Hory,
Příbram" s projekční společností Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, IČO:
40763439, jímž se mění celková cena díla na částku 1 067 400,00 Kč bez DPH (tj. 1 291 554,00 Kč s
DPH)." 

 
2) ukládá
 OIRM administrovat uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 241/OIRM/2020 podle bodu I. tohoto

usnesení.
 

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

 
Žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 3103/19 v k. ú.
Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0496/2022 34
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 3103/19 o výměře cca 9 m2 z celkové výměry 9711

m2 (část pozemku je vyznačena v situačním snímku, který je nedílnou součástí předkládaného materiálu)
v katastrálním území Příbram, mezi městem Příbram jako půjčitelem a GREEN Logistics CZ s.r.o.,
se sídlem Osadní 799/26, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČO 09632409, jako vypůjčitelem, na dobu
neurčitou, za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních pneumatik, s tím, že každá
ze smluvních stran je oprávněna jednostranně vypovědět smlouvu se sjednaným zánikem smluvního
vztahu k 31.12. příslušného kalendářního roku na základě písemné výpovědi doručené druhé smluvní
straně nejpozději do 30.6. daného kalendářního roku.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č. 511/2021 ze
dne 31.5.2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0497/2022 35
1) schvaluje
 částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č. 511/2021 ze dne 31.5.2021, týkající se ocenění práv

odpovídajících věcným břemenům, a to místo původně schváleného ocenění dle „Zásad" bude ocenění
provedeno v souladu se znaleckým posudkem č. 4260/048/2021 ze dne 29.9.2021 vypracovaným Ing.
Václavem Chvátalem a jeho předpokládaná minimální cena činí 27.144,00 Kč. Cena věcného břemene
bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 

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

 
Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č. 1084/2021 ze
dne 15.11.2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0498/2022 36
1) schvaluje
 částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č. 1084/2021 ze dne 15.11.2021, týkající se ocenění

práv odpovídajících věcným břemenům, a to místo původně schváleného ocenění dle „Zásad" bude
ocenění provedeno v souladu s platnou právní úpravou dle zákona o oceňování majetku a jeho
předpokládaná minimální cena činí 50.870,00 Kč, cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle
platných právních předpisů.

 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní a kanalizační
přípojky – pozemek p. č. 638 v k. ú. Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0499/2022 37
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky a kanalizační přípojky přes pozemek ve vlastnictví

města Příbram p. č. 638 v k. ú. Březové Hory, ve prospěch pozemků p. č. 72 a p. č. 62/1, oba v k.
ú. Březové Hory, za podmínky koordinace stavební akce se stavebními záměry města a respektování
požadavků Odboru investic a rozvoje města, přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů
týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z
věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem pozemků, v jejichž prospěch se věcné břemeno
zřizuje.

Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 638 – komunikace III. tř., ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace za cenu 700,00 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 50,00 Kč/bm

Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o zřízení věcného břemene cesty přes pozemek p. č. 2738/2 v k. ú.
Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0500/2022 38
1) schvaluje
 bezúplatné zřízení věcného břemene cesty přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č. 2738/2 v

k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 2738/1 v k. ú. Příbram, přičemž v době uzavírání příslušného
smluvního vztahu týkajícího se zřízení věcného břemene bude v tomto smluvním dokumentu uveden jako
oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem pozemku, v jehož prospěch se věcné
břemeno zřizuje.

 

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

 
Převod vlastnického práva k pozemkům p. č. 36/4 a p. č. 36/5, oba v k. ú.
Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0501/2022 39
1) doporučuje
 ZM schválit revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 522/2021/ZM ze dne 18.1.2021.
 
2) doporučuje
 ZM schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 36/4 a p. č. 36/5, oba v k. ú. Příbram, z majetku města

Příbram do vlastnictví společnosti LDM Group – Hailova s.r.o., se sídlem K Podlesí 626, Příbram VI-
Březové Hory, 261 01 Příbram, IČO 08916586.

 

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

 
Návrh na předání a převzetí správy Lesního divadla Skalka v Podlesí

Usnesení číslo: R.usn.č.0502/2022 40
1) souhlasí
 se svěřením pozemků parc. č. 1219/2, parc. č. 1219/3, jehož součástí je budova bez čísla popisného

nebo evidenčního, stavba občanského vybavení, parc. č. 1219/4 a parc. č. 1219/5, vše v k. ú. Podlesí nad
Litavkou (pozemky v areálu Lesního divadla Skalka v Podlesí), do správy Městskému kulturnímu centru
Příbram na základě Předávacího protokolu o svěření nemovitého majetku, na dobu neurčitou, za účelem
organizace divadelních představení, kulturních a společenských akcí.

 

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

 
Oprava střechy MŠ Speciální – výběr dodavatele
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MěÚ Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0503/2022 41
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Oprava střechy MŠ Speciální“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané

v dynamickém nákupním systému „DNS na opravy a údržbu budov v majetku města Příbram“ s ev. č.
VVZ: Z2021-006671, ve smyslu § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, uvedenou v důvodové zprávě.

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

TIER s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha, IČO 02330407, za celkovou nabídkovou cenu
2 059 279,00 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Oprava střechy MŠ Speciální“ se společností ANDAF-TIER s.r.o., se
sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha, IČO 02330407, za celkovou nabídkovou cenu 2 059 279,00
Kč bez DPH.

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

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 

 
Úprava vstupů - Nový rybník – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0504/2022 42
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Úprava vstupů - Nový rybník“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané

v dynamickém nákupním systému „DNS na výstavbu, opravy a údržbu pozemních komunikací města
Příbram“ s ev. č. VVZ: Z2020-021569, ve smyslu § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.

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

INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha, IČO 62957678, za celkovou
nabídkovou cenu 5 806 755,11 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Úprava vstupů - Nový rybník“ se společností INVESSALES, spol. s r.o.,
se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha, IČO 62957678, za celkovou nabídkovou cenu 5 806 755,11
Kč bez DPH.

 
4) ukládá
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MěÚ Příbram

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

 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 

 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostor v Příbrami I, nám T. G. Masaryka
č. p. 121 (KACPU Příbram) se Středočeským krajem

Usnesení číslo: R.usn.č.0505/2022 43
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o nájmu prostor o celkové výměře 426,30 m2 ve 2. nadzemním podlaží budovy č. p.

121, nám. T. G. Masaryka v Příbrami I, která je součástí pozemku p. č. 48/1, k. ú. Příbram, mezi městem
Příbram a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, na dobu určitou, a to po dobu
provozu KACPU Příbram, za účelem zřízení Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU)
v Příbrami, za nájemné ve výši 107,00 Kč/m2/měsíc a úhradu skutečných nákladů na energie a ostatní
služby poskytnuté v souvislosti s užíváním předmětu nájmu, a to ve smyslu návrhu předmětné smlouvy,
který tvoří přílohu předloženého materiálu.

 

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

 
Změny pojistných smluv

Usnesení číslo: R.usn.č.0506/2022 44
1) schvaluje
 uzavření Dohody o zmocnění dle Zákona č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník

§ 441 se společností Steiner & brokers, s.r.o. se sídlem Dubno 76, 261 01 Dubno,
IČO 26209063.

 
2) schvaluje
 vypovězení pojistné smlouvy č. 56179102-18 o sdruženém pojištění vozidel

uzavřené se společností Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město,
110 00 Praha 1, IČO: 45272956.

 
 
3) schvaluje
 uzavření nové smlouvy o sdruženém pojištění vozidel se společností Česká

podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,  Pobřežní 665/23, 186 00
Praha 8, IČO: 63998530 za roční pojistné  251.272,00 Kč.

 
4) schvaluje
 navýšení ceny u pojistné smlouvy č. 805-90-330-11 (pojištění živelní) uzavřené

se společností Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00
Praha 1, IČO: 45272956 na částku 1.649.146,00 Kč.
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MěÚ Příbram

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

 

 
 
 
 

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

 
 
 

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

Ověřuje
Ing. Jiří Holý v.r.

Ověřuje
 
 
 

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

starosta
 
 
 

........................................
Ivana Makošová v.r.

Zapsal
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