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MěÚ Příbram

 
Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 07.03.2022

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0204/2022 Schválení programu včetně návrhů změn a
doplňků

R.usn.č.0205/2022 Návrh výše vstupného na kulturní akce Bc. Vlastimil Ševr
R.usn.č.0206/2022 Návrh na uzavření dohody o přeložení sítě

elektronických komunikací v budově čp. 69,
Příbram I, s Vodafone Czech Republic a.s.

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.0207/2022 Žádost o schválení dotace na zajištění provozu
Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné
stanice na rok 2022

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.0208/2022 Žádost o schválení Veřejnoprávní smlouvy o
dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby na
rok 2022

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.0209/2022 Žádost o schválení investiční akce - Nový rybník -
Parkourové hřiště

Mgr. Jan Slaba

R.usn.č.0210/2022 SZM Příbram, p.o. - Předání technického
zhodnocení - Udržovací práce interiér - chata
Granit

Mgr. Jan Slaba

R.usn.č.0211/2022 SZM Příbram, p.o. - Předání technického
zhodnocení - Odpadní teplo - Zimní stadion

Mgr. Jan Slaba

R.usn.č.0212/2022 SZM Příbram, p.o. - Předání technického
zhodnocení - Výměník tepla - Zimní stadion

Mgr. Jan Slaba

R.usn.č.0213/2022 SZM Příbram, p.o. - Žádost o schválení investiční
akce/Předání technického zhodnocení -
rekonstrukce sprch v malé hale Zimního stadionu

Mgr. Jan Slaba

R.usn.č.0214/2022 SZM Příbram, p.o. - Žádost o schválení pořízení
uměleckého díla

Mgr. Jan Slaba

R.usn.č.0215/2022 Výpověď veřejnoprávních smluv Mgr. Jan Konvalinka
R.usn.č.0216/2022 Uzavření veřejnoprávní smlouvy Mgr. Jan Konvalinka
R.usn.č.0217/2022 Zadání zakázky malého rozsahu - Zajištění péče

o opuštěné a toulavé kočky ve městě Příbram v r.
2022

Ing. Petr Walenka

R.usn.č.0218/2022 Plán kontrolní činnosti na rok 2022 Ing. Dubcová Jiřina
R.usn.č.0219/2022 Osazení odpadkových košů na Svaté Hoře v

Příbrami - Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí dotace

Mgr. Markéta
Herynková

R.usn.č.0220/2022 Pojištění odpovědnosti škol a školských zařízení Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0221/2022 Návrh odpisových plánů dlouhodobého majetku
příspěvkových organizací zřízených městem
Příbram pro rok 2022

Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0222/2022 Koncept projektu Kybernetická bezpečnost města
Příbram

Ing. Jan Drozen

R.usn.č.0223/2022 Smlouva o poskytování služeb bezpečnostního
dohledu

Ing. Jan Drozen

R.usn.č.0224/2022 Zánik mandátu člena zastupitelstva a nastoupení
náhradníka

Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0225/2022 Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební
období 2022-2026

Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová
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MěÚ Příbram

R.usn.č.0226/2022 Financování činnosti osadních výborů v roce 2022 Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0227/2022 Informace o výsledku výběrového řízení na záměr
prodeje osobního automobilu BMW 118d jako
soubor náhradních dílů

Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0228/2022 Dodatek č.1 ke SML o dílo č. 1100/OIRM/2016-
PD-výměna VaK řadu a prodloužení dešťové
kanalizace v Na Leštině

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0229/2022 Dodatek č.1 ke SML o dílo č. 495/OIRM/2020-PD-
Rekonstrukce ulice Na Leštině

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0230/2022 Most Ryneček Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0231/2022 Revokace usnesení ve věci odkoupení vodovodního
a kanalizačního řadu, zřízení věcného břemene a
nabytí služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Orlov od
vlastníků vodohospodářských sítí

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0232/2022 Informace o uplynutí šestiletého období výkonu
práce na vedoucím pracovním místě ředitele
Základní umělecké školy Antonína Dvořáka,
Příbram

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0233/2022 Mateřská škola pod Svatou Horou - žádost o
přerušení provozu mateřské školy

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0234/2022 Program prevence kriminality města Příbram na
rok 2022

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0235/2022 Waldorfská škola Příbram – mateřská škola,
základní škola a střední škola - žádost o přerušení
provozu mateřské školy

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0236/2022 Návrh na přiznání osobního příplatku pro ředitelku
Mateřské školy, Příbram VII, Bratří Čapků 278

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0237/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení NTL přípojky plynu – pozemky p. č. 2645 a
p. č. 2733/1, oba v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0238/2022 Žádost o směnu části pozemku p. č. 315 v k. ú.
Březové Hory za část pozemku p. č. 716 v k. ú.
Lazec

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0239/2022 Žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce části
pozemku p. č. 2788 v katastrálním území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0240/2022 Návrh na ukončení pachtovní smlouvy A 894/
OSM/2019 ze dne 12.9.2019

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0241/2022 Žádost o prodej části pozemku p. č. 321/1 v
katastrálním území Žežice

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0242/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN – pozemky p. č.
604/1, p. č. 638 a p. č. 94/3, vše v k. ú. Březové
Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0243/2022 1. Žádost o zřízení věcného břemene již uloženého
vodovodního řadu v pozemku p. č. 1172/1 v k.
ú. Podlesí nad Litavkou 2. Žádost o prodej části
pozemku p. č. 1172/1 v k. ú. Podlesí nad Litavkou

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0244/2022 Žádost o udělení souhlasu města Příbram, jako
vlastníka pozemku p. č. 587/2 v k. ú. Podlesí nad
Litavkou, s oplocením části pozemku

Mgr. Žaneta
Vaverková
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R.usn.č.0245/2022 Žádost o pronájem části pozemku p. č. 4868 v
katastrálním území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0246/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN – pozemek p. č.
604/1 v k. ú. Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0247/2022 1. Návrh na revokaci usnesení Rady města
Příbram č. 596/2020 ze dne 27.7.2020 2. Žádost
o prodej pozemků p. č. 573 a p. č. 574/2, oba v
katastrálním území Lazec

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0248/2022 Žádost o prodej části pozemku p. č. 181 v
katastrálním území Občov

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0249/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
umístění vzdušného venkovního vedení NN –
pozemky p. č. 1219/2 a p. č. 1219/1, oba v k. ú.
Podlesí nad Litavkou

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0250/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a
plynovodní přípojky – pozemek p. č. 610 v k. ú.
Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0251/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN a umístění pilíře s
pojistkovou skříní – pozemek p. č. 41/15 v k. ú.
Orlov

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0252/2022 Žádost o udělení souhlasu města Příbram, jako
vlastníka pozemku p. č. 283/1 v k. ú. Zdaboř, s
umístěním žulového patníku

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0253/2022 Dům Obora - žádost o zřízení věcného břemene
budoucího uložení drenážního potrubí – pozemky
p. č. 2809/1, p. č. 2787 a p. č. 2788, vše v k. ú.
Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0254/2022 Návrh na odkup pozemků pod komunikací včetně
převodu komunikace, veřejného osvětlení a
dešťové kanalizace v lokalitě Sázky – Barandov v
k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0255/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení VN, kabelového vedení
NN a sítě pro elektronickou komunikaci – pozemky
p. č. 4239/2, p. č. 4239/45, p. č. 4241/2, p.
č. 4241/27, p. č. 4241/39, p. č. 4219/137, p.
č. 4219/51, p. č. 4219/52, p. č. 4219/90, p. č.
4219/66, p. č. 4219/63 a p. č. 4219/12 vše v k. ú.
Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0256/2022 Žádost o zvýšení nájemného za užívání pozemků -
parkoviště u Uranu, Plzeňská ul., Příbram I

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0257/2022 Žádost o ukončení nájemní smlouvy ze dne 06.
03. 2006, dohodou

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0258/2022 Rekonstrukce ul. Na Leštině I etapa, Příbram –
vyloučení účastníka a výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

 
Projednané informace na programu jednání dne: 07.03.2022

 
 Název Předkladatel
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MěÚ Příbram

Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM,
určení ověřovatelů
Interpelace
Informace členů RM
Různé

 
 
 

Materiály zamítnuty na programu jednání dne: 07.03.2022
 

Číslo Název Předkladatel

Žádost o prodej části pozemku p. č. 321/1 v
katastrálním území Žežice

Mgr. Žaneta
Vaverková
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MěÚ Příbram

Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků

Usnesení číslo: R.usn.č.0204/2022 4
1) schvaluje
 doplněný program dnešního jednání RM.
 

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

 
Návrh výše vstupného na kulturní akce

Usnesení číslo: R.usn.č.0205/2022 5
1) schvaluje
 ceny vstupného na akce pořádané Městským kulturním centrem Příbram 

a) Ples seniorů - 200,00 Kč

b) Junior klub -  Cocotte Minute, Elektrïck Mann a Vojtaano - 390,00 Kč
předprodej/ 490,00 Kč na místě

c) Junior klub -   E!E (punkový festival) - 250,00 Kč předprodej/300,00 Kč na
místě

d) Letní kino - 130,00 Kč předprodej/150,00 Kč na místě
 

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

 
Návrh na uzavření dohody o přeložení sítě elektronických komunikací v
budově čp. 69, Příbram I, s Vodafone Czech Republic a.s.

Usnesení číslo: R.usn.č.0206/2022 6
1) bere na vědomí
 informaci MěRK o uzavřené „dobové“ smlouvě mezi městem Příbram a společností

TES Litvínov, spol. s.r.o, Okružní 338, 435 13, Meziboří, IČO 183 83 891, o
zavedení   a provozování vícekanálového televizního systému ze dne 12.2.1999,
vč. dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 11.3.1999 a informaci  o právním nástupnictví
společnosti TES Litvínov, spol. s.r.o.

 
2) ukládá
 MěRK ve spolupráci s OPVZ zadministrovat uzavření Dohody o přeložení sítě

elektronických komunikací se společností Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem
náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zast. Tomášem
Kavinou, na základě pověření, v budově čp. 69, Hradební ulice, Příbram I. 

 

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

 
Žádost o schválení dotace na zajištění provozu Protialkoholní a
protitoxikomanické záchytné stanice na rok 2022
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Usnesení číslo: R.usn.č.0207/2022 7
1) schvaluje
 přijetí dotace na provoz Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice na

rok 2022 dle usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 040-12/2022/ZK ze
dne 14.2.2022

 

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

 
Žádost o schválení Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování
sociální služby na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0208/2022 8
1) schvaluje
 návrh Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby na

rok 2022, evidenční číslo smlouvy poskytovatele: S-0258/SOC/2022, včetně příloh
č. 1 – 7– položkové čerpání rozpočtu sociální služby - nízkoprahová denní centra,
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, noclehárny, pečovatelská služba,
azylové domy, domovy pro seniory, odborné sociální poradenství.

 

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

 
Žádost o schválení investiční akce - Nový rybník - Parkourové hřiště

Usnesení číslo: R.usn.č.0209/2022 9
1) schvaluje
 předložený záměr SZM Příbram, p.o., IČO 71217975 - žádost o schválení

investičního záměru - zhotovení modulárního parkourového hřiště v areálu Nový
rybník, a to ve smyslu důvodové zprávy a příloh předkládaného materiálu.

 
2) schvaluje
 předložený návrh SZM Příbram, p.o., IČO 71217975 - žádost o schválení investiční

akce - zhotovení modulárního parkourového hřiště v areálu Nový rybník, a to ve
smyslu důvodové zprávy a příloh předkládaného materiálu.

 

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

 
SZM Příbram, p.o. - Předání technického zhodnocení - Udržovací práce
interiér - chata Granit

Usnesení číslo: R.usn.č.0210/2022 10
1) schvaluje
 předání technického zhodnocení - zhotovení rekonstrukce interiéru chaty Granit

("Udržovací práce interiér") - do účetnictví města Příbram, a to v celkové částce
5.675.517,-Kč.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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SZM Příbram, p.o. - Předání technického zhodnocení - Odpadní teplo - Zimní
stadion

Usnesení číslo: R.usn.č.0211/2022 11
1) schvaluje
 předání technického zhodnocení - zhotovení rekonstrukce chladícího zařízení -

využití odpadního tepla v budově Zimního stadionu do účetnictví města Příbram, a
to v celkové částce 2.219.884,-Kč.

 

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

 
SZM Příbram, p.o. - Předání technického zhodnocení - Výměník tepla - Zimní
stadion

Usnesení číslo: R.usn.č.0212/2022 12
1) schvaluje
 předání technického zhodnocení - zhotovení rekonstrukce výměníku tepla

čpavkového hospodářství v budově Zimního stadionu do účetnictví města Příbram,
a to v celkové částce 604.323,-Kč.

 

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

 
SZM Příbram, p.o. - Žádost o schválení investiční akce/Předání technického
zhodnocení - rekonstrukce sprch v malé hale Zimního stadionu

Usnesení číslo: R.usn.č.0213/2022 13
1) schvaluje
 záměr zhotovení rekonstrukce sprch v budově malé haly zimního stadionu, a to ve

smyslu důvodové zprávy a příloh předkládaného materiálu.
 
2) schvaluje
 předložený návrh - žádost o schválení investiční akce - zhotovení rekonstrukce

sprch v budově malé haly zimního stadionu, a to ve smyslu důvodové zprávy a
příloh předkládaného materiálu.

 
3) schvaluje
 předání technického zhodnocení - zhotovení rekonstrukce sprch v budově

malé haly zimního stadionu do účetnictví města Příbram, a to v celkové částce
248.610,-Kč.

 

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

 
SZM Příbram, p.o. - Žádost o schválení pořízení uměleckého díla
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Usnesení číslo: R.usn.č.0214/2022 14
1) schvaluje
 SZM Příbram, p.o., IČO 71217975 pořízení uměleckého díla - "Sochařská díla v

podobě karikatur postav filmových superhrdinů", včetně instalace, a to ve smyslu
důvodové zprávy předkládaného materiálu.

 

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

 
Výpověď veřejnoprávních smluv

Usnesení číslo: R.usn.č.0215/2022 15
1) doporučuje
 ZM vypovědět veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů Městské policie Příbram s

obcí Radětice.
 
2) doporučuje
 ZM vypovědět veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů Městské policie Příbram s

obcí Bohostice.
 
3) doporučuje
 ZM vypovědět veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů Městské police Příbram s

obcí Dolní Hbity.
 
4) doporučuje
 ZM vypovědět veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů Městské policie Příbram s

obcí Kamýk nad Vltavou.
 

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

 
Uzavření veřejnoprávní smlouvy

Usnesení číslo: R.usn.č.0216/2022 16
1) doporučuje
 ZM schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů Městské

policie Příbram s obcí Drásov.
 

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

 
Zadání zakázky malého rozsahu - Zajištění péče o opuštěné a toulavé kočky
ve městě Příbram v r. 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0217/2022 17
1) rozhodla
 o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na „Zajištění péče

o opuštěné a toulavé kočky ve městě Příbram v r. 2022“ na základě výjimky ve
smyslu ust. Dílu II, Čl, 2, bodu 6 Směrnice č. 1/2021.
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2) schvaluje
 uzavření smluv s těmito subjekty na dobu určitou, a to od 01.01.2022 do

31.12.2022:

• Spolek pro kočku, Legionářů 345, Příbram VII, 261 01 Příbram,
IČO:22902333;

• Příbramské kočky, z.s., Brodská 99, 261 01 Příbram VIII, IČO:08377740;
• Kočičiny, z.s., Pod Hvězdárnou 543, 261 01 Příbram II, IČO:07972644;

s předmětem smlouvy:

• zajištění péče o opuštěné a toulavé kočky ve městě Příbram zahrnující
kastrace, nezbytné základní  ošetření, umístění v útulku po nezbytnou
dobu před vypuštěním koček zpět do teritoria nebo následným umístěním,
v souladu s provozními řády útulků,

s finančním plněním maximálně do uvedené výše (ceny včetně DPH):

• základní klinické vyšetření – 165,00 Kč
• kastrace kočky – 1280,00 Kč;
• kastrace kočky březí – 1640,00 Kč
• kastrace kocoura – 550,00 Kč;
• vakcinace – 350,00 Kč;
• základní ošetření – 2000,00 Kč na 1 kočku;
• ostatní lékařské úkony se slevou 20–30 %;
• krmivo, stelivo a dezinfekční prostředky -  pouze po dobu nezbytného

umístění koček v útulku (v souladu s provozním řádem).
 
3) ukládá
 OŽP učinit právní kroky k uzavření smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení.

 
 
 1. , Odbor životního prostředí
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Poznámka: Mgr. Vesecká
hlasovala proti)

 

 
Plán kontrolní činnosti na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0218/2022 18
1) bere na vědomí
 Plán kontrolní činnosti na rok 2022.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Osazení odpadkových košů na Svaté Hoře v Příbrami - Dodatek č. 1 k
Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace

Usnesení číslo: R.usn.č.0219/2022 19
1) schvaluje
 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. S-3575/KUL/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského

kraje podle Programu na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2021.
 

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

 
Pojištění odpovědnosti škol a školských zařízení

Usnesení číslo: R.usn.č.0220/2022 20
1) schvaluje
 uzavření  smluv o pojištění odpovědnosti škol a školských zařízení se spoluúčastí

2.500,00 Kč za jednu škodní událost s ročním pojistným v celkové výši 458.304,00
Kč pro všechny školy a školská zařízení se společností Generali Česká pojišťovna a.s.,
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956 na dobu určitou v trvání
1 roku.

 

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

 
Návrh odpisových plánů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací
zřízených městem Příbram pro rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0221/2022 21
1) schvaluje
 částky určené na odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok

2020 dle návrhu jednotlivých příspěvkových organizací zřízených městem Příbram,
které vycházejí z jejich dlouhodobého plánu odpisů tak, jak je uvedeno v důvodové
zprávě. Změny odpisového plánu jsou povoleny pouze v rámci vyřazení nebo nákupu
majetku.

 

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

 
Koncept projektu Kybernetická bezpečnost města Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0222/2022 22
1) schvaluje
 Koncept projektu Kybernetická bezpečnost města Příbram
 

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

 
Smlouva o poskytování služeb bezpečnostního dohledu

 
Rada města, 7. jednání, dne 07.03.2022 Strana 11/25



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 číslo: R.usn.č.0223/2022 23
1) schvaluje
 na základě ustanovení Dílu II., čl. 2, odst. 6 směrnice č. 1/2021  - Zásady a postupy při zadávání veřejných

zakázek malého rozsahu, uzavření smlouvy o poskytování služeb bezpečnostního dohledu s firmou
AUTOCONT a.s., sídlo: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČO 04308697, za cenu 27.000,- Kč bez
DPH měsíčně (32.670,- včetně DPH), tj.1.296.000,- Kč bez DPH za 4 roky (1.568.160,- Kč včetně DPH).

 
2) ukládá
 OIT učinit právní kroky k uzavření smlouvy
 
 1. , Odbor informačních technologií
 

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

 
Zánik mandátu člena zastupitelstva a nastoupení náhradníka

Usnesení číslo: R.usn.č.0224/2022 24
1) bere na vědomí
 1) rezignaci paní Jany Valterové na mandát člena Zastupitelstva města Příbram,

2) nastoupení náhradníka pana Ing. Mgr. Jana Ciklera za člena Zastupitelstva
města Příbram.

 
2) osvědčuje, že
 pan Ing. Mgr. Jan Cikler se stal členem Zastupitelstva města Příbram dne

01.03.2022.
 

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

 
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026

Usnesení číslo: R.usn.č.0225/2022 25
1) doporučuje
 ZM stanovit počet členů ZM Příbram pro volební období 2022 - 2026 v počtu 25.
 

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

 
Financování činnosti osadních výborů v roce 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0226/2022 26
1) schvaluje
 1) Financování činnosti osadních výborů z rozpočtu města na rok 2022 z kapitoly 719

- OVV, prvku 3485, formou uzavření "Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku pro
účely činnosti osadních výborů v roce 2022", s předsedou osadního výboru (dále jen
"příjemce"), kdy obsahem smlouvy je ujednání, že finanční prostředky jsou účelově
určeny na činnost osadního výboru, s uvedením výdajů příkladmo, ujednání, že o
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výši finančních prostředků na konkrétní účel rozhoduje osadní výbor usnesením v
souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a příjemce se zavazuje vést evidenci vynaložených nákladů a příslušných
účetních dokladů.

2) poskytnutí finančních prostředků ve výši: 5.000,00 Kč pro OV Brod,  5.000,00 Kč
pro OV Bytíz,  5.000,00 Kč pro OV Jerusalem, 5.000,00 Kč pro OV Jesenice, 5.000,00
Kč pro OV Kozičín, 5.000,00 Kč pro OV Lazec, 5.000,00 pro OV Orlov, 5.000,00 Kč
pro OV Zavržice, 5.000,00 Kč pro OV Žežice, 5.000,00 Kč pro OV Příbram III - Sázky,
5.000,00 pro OV Příbram V - Zdaboř, 5.000,00 Kč pro OV Příbram VI - Březové Hory,
5.000,00 Kč pro OV Příbram IX - Nová Hospoda.

 

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

 
Informace o výsledku výběrového řízení na záměr prodeje osobního
automobilu BMW 118d jako soubor náhradních dílů

Usnesení číslo: R.usn.č.0227/2022 27
1) bere na vědomí
 informaci o výsledku výběrového řízení na záměr prodeje osobního automobilu

BMW 118d jako soubor náhradních dílů, obálkovou metodou s tím, že nebyla
podána žádná nabídka.

 
2) schvaluje
 bezplatné předání osobního automobilu BMW 118d (jako soubor náhradních dílů)

společnosti LIGMET a.s., Lazsko 50, 262 31 Milín, IČO 45147493, k provedení
ekologické likvidace.

 
 

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

 
Dodatek č.1 ke SML o dílo č. 1100/OIRM/2016-PD-výměna VaK řadu a
prodloužení dešťové kanalizace v Na Leštině

Usnesení číslo: R.usn.č.0228/2022 28
1) schvaluje
 rozšíření předmětu díla a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1100/OIRM/2016 na zpracování

projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací "Projektová dokumentace - výměna VaK a
prodloužení dešťové kanalizace v Na Leštině, Příbram IX" se společností D-PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a. s., Sokolovská 45, 186 00 Praha, IČO: 26760312, jímž se mění celková cena díla na
částku 395 800,00 Kč bez DPH (tj. 478 918,00 Kč s DPH).  

 
2) ukládá
 OIRM administrovat uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1100/OIRM/2016 podle bodu I. tohoto

usnesení.
 
 1. , Odbor investic a rozvoje města
 
 
Rada města, 7. jednání, dne 07.03.2022 Strana 13/25



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

 
Dodatek č.1 ke SML o dílo č. 495/OIRM/2020-PD-Rekonstrukce ulice Na
Leštině

Usnesení číslo: R.usn.č.0229/2022 29
1) schvaluje
 rozšíření předmětu díla a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 495/OIRM/2020 na zpracování

projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací "Rekonstrukce ulice Na Leštině, Příbram" se
společností D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s., Sokolovská 45, 186 00 Praha, IČO: 26760312,
jímž se mění celková cena díla na částku 356 200,00 Kč bez DPH (tj. 431 002,00 Kč s DPH). 

 
2) ukládá
 OIRM administrovat uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 495/OIRM/2020 podle bodu I. tohoto

usnesení.
 

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

 
Most Ryneček

Usnesení číslo: R.usn.č.0230/2022 30
1) bere na vědomí
 Vyhotovení studie na přestavbu mostu na Rynečku společností Midakon

s.r.o.
 
2) ukládá
 OIRM pokračovat v dalších stupních projektové dokumentace dle předložené

studie a uzavřené smlouvy o dílo.
 

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

 
Revokace usnesení ve věci odkoupení vodovodního a kanalizačního řadu,
zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Orlov od
vlastníků vodohospodářských sítí

Usnesení číslo: R.usn.č.0231/2022 31
1) revokuje
 usnesení č. 500/2021 ze dne 31. 05. 2021 v bodě 2), kterým bylo schváleno:

"uzavření smlouvy o z řízení věcných břemen a nabytí služebnosti inženýrských
sítí v pozemcích parc. č. 150/51, 150/50, 150/5, 75/12  v k.ú. Orlov a to
bezúplatně".

 
2) schvaluje
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 uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen a nabytí služebnosti inženýrských sítí
v pozemcích parc. č. 150/50, 150/51, 75/15, 150/74, 150/75, 75/17 v k.ú. Orlov
a to bezúplatně.

 

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

 
Informace o uplynutí šestiletého období výkonu práce na vedoucím
pracovním místě ředitele Základní umělecké školy Antonína Dvořáka, Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0232/2022 32
1) bere na vědomí
 informaci OŠKS o uplynutí šestiletého období výkonu práce na vedoucím pracovním místě

ředitele Základní umělecké školy Antonína Dvořáka, Příbram.
 
2) ukládá
 připravit do nejbližšího jednání rady města vyhlášení konkursního řízení dle § 166 odst. 3)

školského zákona na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní umělecké školy
Antonína Dvořáka, Příbram.

 

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

 
Mateřská škola pod Svatou Horou - žádost o přerušení provozu mateřské
školy

Usnesení číslo: R.usn.č.0233/2022 33
1) souhlasí
 s přerušením provozu v Mateřské škole pod Svatou Horou dne 10.03.2022.
 

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

 
Program prevence kriminality města Příbram na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0234/2022 34
1) schvaluje
 Program prevence kriminality města Příbram na rok 2022.
 

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

 
Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, základní škola a střední škola -
žádost o přerušení provozu mateřské školy

Usnesení číslo: R.usn.č.0235/2022 35
1) souhlasí
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 s přerušením provozu mateřské školy – Waldorfské školy Příbram - mateřská škola, základní škola a
střední škola dne 10.03.2022.

 

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

 
Návrh na přiznání osobního příplatku pro ředitelku Mateřské školy, Příbram
VII, Bratří Čapků 278

Usnesení číslo: R.usn.č.0236/2022 36
1) schvaluje
 přiznání osobního příplatku pro ředitelku Mateřské školy, Příbram VII, Bratří Čapků 278 ve výši

stanovené v příloze tohoto materiálu s účinností od 01.04.2022.
 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení NTL přípojky plynu –
pozemky p. č. 2645 a p. č. 2733/1, oba v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0237/2022 37
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení NTL přípojky plynu přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p. č.

2645 a p. č. 2733/1, oba v k. ú. Příbram, ve prospěch Bytového družstva občanů Příbram, družstvo,
se sídlem Příbram IV, Pod Anenskou 149, IČO 00664570, za podmínky koordinace stavební akce se
stavebními záměry města a respektování požadavků Odboru investic a rozvoje města, stavební akce
musí být ukončena před zahájením stavby „Odvodnění v ulici Anenská“.

Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:

pozemek p. č. 2645 – komunikace III. třídy, ostatní pozemek, chodník
– uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/
bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2733/1 – komunikace III. třídy, ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 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 směnu části pozemku p. č. 315 v k. ú. Březové Hory za část pozemku
p. č. 716 v k. ú. Lazec

Usnesení číslo: R.usn.č.0238/2022 38
1) doporučuje
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MěÚ Příbram

 ZM schválit směnu části pozemku p. č. 315 o výměře cca 62 m2 z celkové výměry 504 m2 v katastrálním
území Březové Hory, který je ve vlastnictví města Příbram za část pozemku p. č. 716 o výměře cca 67 m2

z celkové výměry 701 m2 v katastrálním území Lazec, který je ve vlastnictví XXXX XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX XXX XXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX XX X XXXXXXX XXXX (části pozemků jsou vyznačeny
v situačních snímcích, které tvoří přílohu předkládaného materiálu), s tím, že:
- rozdíl v hodnotách pozemků stanovených výpočtem podle jejich skutečných výměr, v souladu s
geometrickým plánem, při ceně 489 Kč/m2, bude vyrovnán doplatkem kupní ceny ze strany města,
- bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno vodovodního řadu, ve prospěch města Příbram, a to pouze
v případě prokázání existence této sítě v předmětu směny.

 

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

 
Žádost o uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 2788 v
katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0239/2022 39
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o výpůjčce  části pozemku p. č. 2788 o výměře cca 50 m2 z celkové výměry 247 m2 (část

pozemku vyznačena v situačním snímku, který tvoří přílohu předkládaného materiálu) v katastrálním
území Příbram, mezi městem Příbram jako půjčitelem a M I Š Š K O, spol. s r.o., Skalka 3, 261 01 Drásov,
IČO 14864118, jako vypůjčitelem, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem zřízení
venkovní terasy kavárny, s povinností vypůjčitele konzultovat s Odborem investic a rozvoje města vzhled
terasy před jejím umístěním na předmětu výpůjčky.

 

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

 
Návrh na ukončení pachtovní smlouvy A 894/OSM/2019 ze dne 12.9.2019

Usnesení číslo: R.usn.č.0240/2022 40
1) schvaluje
 ukončení pachtovní smlouvy A 894/OSM/2019 uzavřené dne 12.09.2019, mezi propachtovatelem

městem Příbram a pachtýřem panem XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX
XXX, a to výpovědí, z důvodu užívání předmětu pachtu – části pozemku p.č. 587/2, o výměře cca 1447
m2, k.ú. Podlesí nad Litavkou, v rozporu se sjednaným účelem pachtu. Výpovědní doba činí 6 měsíců a
počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.

 

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

 
Žádost o prodej části pozemku p. č. 321/1 v katastrálním území Žežice

Usnesení číslo: R.usn.č.0241/2022 42
1) doporučuje
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MěÚ Příbram

 ZM schválit prodej části pozemku p. č. 321/1 o výměře cca 1241 m2 (část pozemku vyznačena v situačním
snímku, který tvoří přílohu předkládaného materiálu) v katastrálním území Žežice, za cenu 1 000 Kč/m2,
do SJM XXXX XXXXXX X XXXX XXXXX XXXXXXXXXX bytem XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX s
tím, že kupující akceptují existenci štoly Václav v předmětu prodeje.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka: Zdržel se: Ing. Buršík,
MBA a Ing. Holý)

 

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN –
pozemky p. č. 604/1, p. č. 638 a p. č. 94/3, vše v k. ú. Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0242/2022 43
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p.

č. 604/1, p. č. 638 a p. č. 94/3, vše 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 koordinace
stavební akce se stavebními záměry města. Náhrada za zřízení věcného břemene činí 2.000 Kč + DPH
podle platných právních předpisů, a to ve smyslu čl. II odst. 5 vnitřních „Zásad č. 1/2004, o stanovení
náhrad za omezení užívání nemovitostí – věcná břemena“.

 

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

 
1. Žádost o zřízení věcného břemene již uloženého vodovodního řadu v
pozemku p. č. 1172/1 v k. ú. Podlesí nad Litavkou 2. Žádost o prodej části
pozemku p. č. 1172/1 v k. ú. Podlesí nad Litavkou

Usnesení číslo: R.usn.č.0243/2022 44
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene již uloženého vodovodního řadu přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p.

č. 1172/1 v katastrálním území Podlesí nad Litavkou (zákres vodovodního řadu ve vyjádření 1. SčV a.s.,
který je nedílnou součástí předkládaného materiálu), ve prospěch obce Podlesí, se sídlem Podlesí 81,
261 01 Podlesí, IČO 00662941. Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad": pozemek p. č. 1172/1(ostatní
pozemek) - uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm. Cena věcného břemene bude navýšena o
DPH podle platných právních předpisů.

 
2) doporučuje
 ZM schválit prodej části pozemku p. č. 1172/1 o výměře cca 440 m2 z celkové výměry 13338 m2

(část pozemku vyznačena v situačním snímku, který je nedílnou součástí předkládaného materiálu) v
katastrálním území Podlesí nad Litavkou, za cenu 80 Kč/m2, paní XXXXXXX XXXXXXXXXX, bytem
XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX, s tím, že kupující přebírá práva a povinnosti sjednané v pachtovní
smlouvě A 119/OSM/2018 ze dne 4.1.2019, včetně dodatku č. 1 ze dne 23.10.2019, a to pouze v
rozsahu vztahujícímu se k předmětu prodeje. Za podmínky, že kupní smlouva bude uzavřena až po
zápisu smlouvy o zřízení věcného břemene již uloženého vodovodního řadu, ve prospěch obce Podlesí,
do katastru nemovitostí.

 

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

 
Žádost o udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemku p. č.
587/2 v k. ú. Podlesí nad Litavkou, s oplocením části pozemku

Usnesení číslo: R.usn.č.0244/2022 45
1) schvaluje
 udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka a propachtovatele pozemku p. č. 587/2

v katastrálním území Podlesí nad Litavkou (dle pachtovní smlouvy A 792/OSM/2020 ze
dne 16.12.2020), společnosti SINTANA COMPANY s.r.o., se sídlem 261 01 Podlesí 263, s
oplocením části tohoto pozemku - drátěným oplocením, do maximální výše 1,7 m (bez
podezdívky), s tím, že oplocení bude realizováno za podmínek výplývajících z platné právní
úpravy a podmínek stanovených dotčenými orgány. Po skončení smluvního vztahu dojde v
rámci uvedení pozemku do původního stavu k odstranění oplocení na náklady pachtýře.

 

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

 
Žádost o pronájem části pozemku p. č. 4868 v katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0245/2022 46
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 4868 o výměře cca 165 m2 z

celkové výměry 348 m2 (část pozemku vyznačena v situačním snímku, který tvoří přílohu
předkládaného materiálu) v katastrálním území Příbram, s nájemcem společností TURCEL
s.r.o., se sídlem nám. 17. listopadu 296, 261 01 Příbram VII, IČO 07814763, na dobu
určitou, po dobu trvání rekonstrukce bytového domu č. p. 347, Příbram I, za účelem

uskladnění stavebního materiálu, za nájemné ve výši 152 Kč/m2/rok, s tím, že umožní-li
to délka trvání smluvního vztahu, bude výše nájemného jedenkrát ročně upravována dle
míry inflace vyhlašované Českým statistickým úřadem, s ujednáním o povinnosti nájemce
zaplatit pronajímateli úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů za každý den prodlení
s platbou nájemného.

 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN –
pozemek p. č. 604/1 v k. ú. Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0246/2022 47
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p.

č. 604/1 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 koordinace stavební akce se
stavebními záměry města.
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MěÚ 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 4.100 Kč. Cena věcného břemene
bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 

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

 
1. Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram č. 596/2020 ze dne
27.7.2020 2. Žádost o prodej pozemků p. č. 573 a p. č. 574/2, oba v
katastrálním území Lazec

Usnesení číslo: R.usn.č.0247/2022 48
1) schvaluje
 revokaci usnesení Rady města Příbram ze dne 27.7.2020, č. usn. 596/2020, tj. prominutí úhrady částky

ve výši 9.303 Kč, za bezesmluvní užívání pozemků p. č. 573 a p. č. 574/2, oba v k. ú. Lazec, za období
od 27.7.2017 do 27.7.2020.

 
2) doporučuje
 ZM schválit prodej pozemků v záplavovém území, a to pozemků p. č. 573 a p. č. 574/2, oba v katastrálním

území Lazec, za cenu 200 Kč/m2, panu XXXXXX XXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXX XXX XXX
XXXXXXX XX X XXXXXXX XXXX.

 

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

 
Žádost o prodej části pozemku p. č. 181 v katastrálním území Občov

Usnesení číslo: R.usn.č.0248/2022 49
1) doporučuje
 ZM schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 181 o výměře cca 13033 m2 z celkové výměry 32360

m2 (část pozemku vyznačena v situačním snímku, který je nedílnou součástí předkládaného materiálu)
v katastrálním území Občov, formou výběrového řízení - obálkovou metodou, nejvyšší nabídce, kdy
minimální výše podání činí 680 Kč/m2 , s tím, že kupující:
- přebírá práva a povinnosti sjednané v pachtovní smlouvě A 1191/OSM/2016 ze dne 15.12.2016,
vztahující se k předmětu prodeje,
- uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 6.050 Kč.      

 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího umístění vzdušného venkovního
vedení NN – pozemky p. č. 1219/2 a p. č. 1219/1, oba v k. ú. Podlesí nad
Litavkou

Usnesení číslo: R.usn.č.0249/2022 50
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene umístění vzdušného venkovního vedení NN na pozemcích ve vlastnictví města

Příbram p. č. 1219/2 a p. č. 1219/1, oba v k. ú. Podlesí nad Litavkou, ve prospěch společnosti ČEZ
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MěÚ Příbram

Distribuce, a. s., se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, za
podmínky respektování požadavků společnosti 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 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 zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky,
kanalizační přípojky a plynovodní přípojky – pozemek p. č. 610 v k. ú.
Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0250/2022 51
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a plynovodní přípojky přes

pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č. 610 v k. ú. Březové Hory, ve prospěch pozemku p. č. 341/1 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. 610 – komunikace III. tř., ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 50 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 a
umístění pilíře s pojistkovou skříní – pozemek p. č. 41/15 v k. ú. Orlov

Usnesení číslo: R.usn.č.0251/2022 52
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č.

41/15 v k. ú. Orlov a umístění pilíře s pojistkovou skříní na pozemku p. č. 41/15 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, s tím, že budoucí oprávněný z věcného břemene musí respektovat skutečnost, že pozemek p.
č. 41/15 v k. ú. Orlov je předmětem pachtovní smlouvy, kterou město Příbram uzavřelo se Zemědělským
družstvem Bohutín, se sídlem Bohutín, Vysoká Pec 18, 262 41, IČO 47048239.

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: )
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MěÚ Příbram

 
Žádost o udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemku p. č.
283/1 v k. ú. Zdaboř, s umístěním žulového patníku

Usnesení číslo: R.usn.č.0252/2022 53
1) schvaluje
 udělení souhlasu města Příbram jako vlastníka pozemku p. č. 283/1 v k. ú. Zdaboř, panu XXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXX XX XXXXXX, s umístěním žulového patníku se symbolem
hřebenatky, na části tohoto pozemku (viz zákres části pozemku v situačním snímku, který je nedílnou
součástí předkládaného materiálu), za podmínky respektování požadavků společnosti Městské lesy
Příbram, s.r.o.

 

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

 
Dům Obora - žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení
drenážního potrubí – pozemky p. č. 2809/1, p. č. 2787 a p. č. 2788, vše v k.
ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0253/2022 54
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení drenážního potrubí přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p. č.

2809/1, p. č. 2787 a p. č. 2788, vše v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 2789 v k. ú. Příbram,
jehož součástí je stavba Příbram IV č. p. 12, 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, s tím, že musí být dodržena podmínka koordinace stavební akce se stavebními záměry města
a respektovány požadavky příspěvkové organizace Technické služby města Příbrami a podmínky, které
Odbor silničního hospodářství stanoví v rámci zvláštního užívání komunikace. O plánovaném termínu
zahájení stavby musí investor informovat Odbor silničního hospodářství minimálně 3 měsíce předem.

Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 2809/1 - chodník
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2787 – chodník, ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2788 – chodník, ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 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: )
 

 
Návrh na odkup pozemků pod komunikací včetně převodu komunikace,
veřejného osvětlení a dešťové kanalizace v lokalitě Sázky – Barandov v k. ú.
Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0254/2022 55
1) doporučuje
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 ZM schválit výkup pozemků p. č. 2104/1, p. č. 2104/3, p. č. 2104/4, p. č. 2104/6, p. č. 2104/7, p. č. 2104/38,
p. č. 2104/74 a p. č. 4108/9, vše v k. ú. Příbram, od vlastníka společnosti BARANDOV BUILDING s.r.o.,
se sídlem Orlov 79, 261 01 Příbram, IČO: 28876954, dále pozemků p. č. 2104/2, p. č. 2104/78, p. č.
2104/84, p. č. 2104/109, p. č. 4108/11, p. č. 4108/12 a p. č. 4108/13, vše v k. ú. Příbram, ve vlastnictví
společnosti BARANDOV s.r.o., Orlov 79, 261 01 Příbram, IČO: 28487915 a pozemků p. č. 2104/105 a p. č.
2104/108, oba v k. ú. Příbram, od majitele XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XXX XX
XXXXXXX X XXXXXXX XXXX , to vše včetně stavby komunikace, dešťové kanalizace na výše uvedených
pozemcích a vybudovaného veřejného osvětlení, které se nachází na pozemcích v k. ú. Příbram – p. č.
2104/1, p. č. 2104/2, p. č. 2104/3, p. č. 2104/4, p. č. 2104/6, p. č. 2104/7, p. č. 2104/38, p. č. 2104/74, p. č.
4108/1 a p. č. 4108/9, od vlastníka společnosti BARANDOV BUILDING s.r.o., Orlov 79, 261 01 Příbram,
IČO: 28876954, do majetku města, za celkovou kupní cenu 1 Kč s tím, že:                                              
                                                                                                                                      
- v době podpisu kupní smlouvy nebudou převáděné nemovité věci zatíženy zástavním právem, 
- vlastníci před podpisem kupní smlouvy splní podmínky převzetí stavby veřejného osvětlení stanovené
Technickými službami města Příbram, p. o. – střediskem Veřejného osvětlení, uvedené v dokumentu v
příloze předloženého materiálu,
- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě - vedení vodovodu a
kanalizace dle skutečného zaměření, které je součástí předloženého materiálu, ve prospěch vlastníka sítí,
společnosti První vodovodní a kanalizační, s.r.o., se sídlem Husova 635, 261 01 Příbram, IČO: 24276782.

 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení VN,
kabelového vedení NN a sítě pro elektronickou komunikaci – pozemky p.
č. 4239/2, p. č. 4239/45, p. č. 4241/2, p. č. 4241/27, p. č. 4241/39, p. č.
4219/137, p. č. 4219/51, p. č. 4219/52, p. č. 4219/90, p. č. 4219/66, p. č.
4219/63 a p. č. 4219/12 vše v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0255/2022 56
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení VN, kabelového vedení NN a sítě pro elektronickou

komunikaci přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p. č. 4239/2, p. č. 4239/45, p. č. 4241/2, p. č.
4241/27, p. č. 4241/39, p. č. 4219/137, p. č. 4219/51, p. č. 4219/52, p. č. 4219/90, p. č. 4219/66, p. č.
4219/63 a p č. 4219/12, vše v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín
– Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, za podmínky koordinace stavební
akce se stavebními záměry města a respektování požadavků Odboru investic a rozvoje města.

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům bude provedeno v souladu s platnou právní úpravou
dle zákona o oceňování majetku a jeho předpokládaná minimální cena činí 28.860 Kč. Cena věcného
břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o zvýšení nájemného za užívání pozemků - parkoviště u Uranu,
Plzeňská ul., Příbram I

Usnesení číslo: R.usn.č.0256/2022 57
1) nedoporučuje
 ZM schválit uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o narovnání č. A 1037/OSM/2018 ze dne 25.9.2018, která

upravuje nájem pozemků p.č. 620/18, p.č. 620/2, p.č. 620/3, p.č. 620/5 a p.č. 627, vše v k.ú. Příbram,
mezi pronajímateli, podílovými spoluvlastníky pozemků, kterými jsou XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX
XX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XX XXXXXXXX XXX XXXX XXXXXXXX XXXXX
XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXX
XXXXXXX XXXX XXX XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XXX X
XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XX X XXXXXXX XXXX a městem
Příbram jako nájemcem, kdy předmětem dodatku bude změna výše nájemného z původní výše XXX
XXXXXXXXX na částku XXX XXXXXXXXX.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: Zdržel se Ing. Vařeka)
 

 
Žádost o ukončení nájemní smlouvy ze dne 06. 03. 2006, dohodou

Usnesení číslo: R.usn.č.0257/2022 58
1) schvaluje
 uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 06. 03. 2006, ve znění dodatku

č. 1 ze dne 14. 08. 2012, mezi pronajímatelem městem Příbram a nájemcem, kterým
je Občanská demokratická strana – Oblastní sdružení Příbram, se sídlem Truhlářská
1106/9, 110 00 Praha, IČO 16192656, a to ke dni 07.03.2022.

 

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

 
Rekonstrukce ul. Na Leštině I etapa, Příbram – vyloučení účastníka a výběr
dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0258/2022 59
1) rozhodla
 o vyloučení dodavatele INVESSALES, spol. s r.o. se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové

Město, IČO: 62957678 z dílčí veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce ul. Na Leštině I etapa, Příbram“
v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona.

 
2) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění dílčí veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce ul. Na Leštině I

etapa, Příbram“ tak, že vybírá nabídku společnosti 1.Sčv, a.s. se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10,
IČO: 47549793 za nabídkovou cenu 16 969 401,40 Kč bez DPH.
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3) schvaluje
 1. závěry hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;

2. uzavření smlouvy na zakázku „Rekonstrukce ul. Na Leštině I etapa, Příbram“ se společností 1.Sčv,
a.s. se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, IČO: 47549793 za nabídkovou cenu 16 969 401,40
Kč bez DPH.

 
4) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 

........................................
Mgr. Renáta Vesecká v.r.

Ověřuje
Ing. Jiří Holý v.r.

Ověřuje
 
 
 

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

starosta
 
 
 

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

Zapsal
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