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V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

MěÚ Příbram

 
Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 04.04.2022

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0318/2022 Schválení programu včetně návrhů změn a
doplňků

R.usn.č.0319/2022 Návrh na změny cen v ceníku služeb SZM Příbram,
p.o. od 01.06.2022

Mgr. Jan Slaba

R.usn.č.0320/2022 Oznámení o rezignaci ředitelů TS Příbram a CSZS
města Příbram

Mgr. Jan Konvalinka

R.usn.č.0321/2022 Revokace materiálu na realizaci projektu Sdílená
kola

Mgr. Ondřej Klečka

R.usn.č.0322/2022 Podání žádosti o dotaci na projekt "Novák Fest
2022"

Mgr. Markéta
Herynková

R.usn.č.0323/2022 Přidělení sociálního bytu PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.0324/2022 Přidělení sociálního bytu PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.0325/2022 Návrh programu 37. zasedání ZM dne 25.04.2022 Mgr. Ivana Novotná-

Kuzmová
R.usn.č.0326/2022 Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od

01.01.2022 do 31.03.2022 včetně plnění usnesení
ZM za minulé období

Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0327/2022 Změny rozpisu rozpočtu 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0328/2022 Rozpočtová opatření na rok 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0329/2022 Změny rozpisu rozpočtu na rok 2022 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0330/2022 Přisvětlení přechodů – ul. E. Beneše – výběr
dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0331/2022 Uzavření pracovněprávního vztahu mezi členem
zastupitelstva a městem Příbram

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0332/2022 Výsledky analýzy provozování vodohospodářské
infrastruktury města Příbram

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0333/2022 Návrh OZV noční klid Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0334/2022 Domov seniorů, ul. Žežická– realizace přeložky el.
vedení

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0335/2022 Aktualizace ceníku společnosti 1. SčV, a. s., pro
finanční vypořádávání havárií na VHM pro rok
2022

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0336/2022 Schválení uzavření Dohody o spoluúčasti
při vybudování plynové přípojky v průběhu
rekonstrukce ul. Prokopská

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0337/2022 Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 1321 - žádost
o povolení výjimky z počtu přijatých dětí na třídu
mateřské školy pro školní rok 2022/2023

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0338/2022 Žádost o ID na projekt SK SPARTAK Příbram –
rekonstrukce 2021

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0339/2022 Waldorfská škola Příbram – mateřská škola,
základní škola a střední škola - žádost o přerušení
provozu mateřské školy

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0340/2022 Cena města Příbram - nominace pro rok 2022 Ing. Lea Enenkelová
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R.usn.č.0341/2022 Žádost o ID na projekt 41. Rally Příbram 2022 Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0342/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího

uložení kabelového vedení NN – pozemky p. č.
12/3 a p. č. 12/5, oba v k. ú. Orlov

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0343/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení sítě elektronických komunikací - pozemky
p. č. 2333/121, p. č. 2333/140 a p. č. 2333/149,
vše v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0344/2022 Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram
č. 0185/2022 ze dne 21.2.2022 a žádost o zřízení
věcného břemene budoucího uložení vodovodní
přípojky – pozemek p. č. 235/1 v k. ú. Kozičín

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0345/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN – pozemek p. č.
2053 v k. ú. Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0346/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN – pozemek p. č.
86/40 v k. ú. Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0347/2022 Návrh na bezúplatný převod pozemků v
katastrálním území Příbram, Březové Hory, Kozičín

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0348/2022 Záměr výkupu panelové komunikace a záměr
bezúplatného převodu pozemků p. č. 770, p. č.
771/4 a p. č. 771/5, vše v k. ú. Jerusalem

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0349/2022 Návrh na uzavření smlouvy o připojení k
distribuční soustavě č. 320090195012

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0350/2022 Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu pozemku p. č. 2905/206 v k. ú. Příbram a
o zřízení věcného práva

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0351/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení STL plynovodních přípojek – pozemky p. č.
79/1, p. č. 79/85 a p. č. 79/94, vše v k. ú. Zdaboř

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0352/2022 Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města
Příbram č. 0797/2021 ze dne 23.8.2021

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0353/2022 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
umístění rozvaděčů – pozemky p. č. 521/58, p. č.
715/12 a p. č. 515/37, vše v k. ú. Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0354/2022 1. Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram
č. 0859/2021 ze dne 06. 09. 2021 2. Návrh na
uzavření smlouvy o dílo – Pomník padlých za první
světové války

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0355/2022 Revokace usnesení komise RM Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0356/2022 Polopodzemní kontejnery pro stanoviště ve městě
Příbram - Část 1 – Dodávka polopodzemních
kontejnerů – uzavření smlouvy

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0357/2022 Záměr zakázky – „Přivaděč vodojem Kozičín –
vodojem Orlov“

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0358/2022 Záměr zakázky – „Výběr správce stavby pro
rekonstrukci aquaparku v Příbrami“

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0359/2022 Záměr zakázky – „Polopodzemní kontejnery pro
stanoviště ve městě Příbram(2)“

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0360/2022 Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského
rybníka - výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

 
Rada města, 10. jednání, dne 04.04.2022 Strana 3/22



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

R.usn.č.0361/2022 Lávky, Nový rybník – výběr dodavatele Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0362/2022 Most Fialův Rybník – výběr dodavatele Mgr. Radka
Škubalová

 
Projednané informace na programu jednání dne: 04.04.2022

 
 Název Předkladatel

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

Usnesení číslo: R.usn.č.0318/2022 4
1) schvaluje
 Upravený program dnešního jednání RM.
 

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

 
Návrh na změny cen v ceníku služeb SZM Příbram, p.o. od 01.06.2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0319/2022 5
1) schvaluje
 předložený Ceník služeb SZM Příbram, p.o. tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě

a přílohách předloženého materiálu.
 

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

 
Oznámení o rezignaci ředitelů TS Příbram a CSZS města Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0320/2022 6
1) bere na vědomí
 rezignaci XXXX XXXXX XXXXXXna funkci ředitele Technických služeb města

Příbram, příspěvkové organizace, ke dni 31.10.2022,
 
2) bere na vědomí
 rezignaci XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX na funkci ředitele Centra sociálních a

zdravotních služeb města Příbram, příspěvkové organizace, ke dni 31.10.2022.
 

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

 
Revokace materiálu na realizaci projektu Sdílená kola

Usnesení číslo: R.usn.č.0321/2022 7
1) revokuje
 Usnesení č. 0004/2022 ze dne 10.1.2022.
 
2) schvaluje
 Realizaci projektu Sdílených kol pro minimální počet 50 elektro kol.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Vařeka hlasoval
proti.)

 

 
Podání žádosti o dotaci na projekt "Novák Fest 2022"

Usnesení číslo: R.usn.č.0322/2022 8
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1) schvaluje
 podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmanky na projekt

„Novák Fest 2022“.
 

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

 
Přidělení sociálního bytu

Usnesení číslo: R.usn.č.0323/2022 9
1) schvaluje
 přidělení sociálního bytu č. 15, Příbram VI, U Dolu Anna 26, XXX XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XX 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: )
 

 
Přidělení sociálního bytu

Usnesení číslo: R.usn.č.0324/2022 10
1) schvaluje
 přidělení sociálního bytu č. 16, Příbram IV, Čs. armády 5, pro XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX 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: )
 

 
Návrh programu 37. zasedání ZM dne 25.04.2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0325/2022 11
1) souhlasí
 s návrhem programu 37. zasedání ZM dne 25.04.2022 s tím, že do programu budou

zahrnuty i další materiály určené na základě jednání RM dne 04.04.2022.
 

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

 
Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2022 do 31.03.2022
včetně plnění usnesení ZM za minulé období

Usnesení číslo: R.usn.č.0326/2022 12
1) bere na vědomí
 předloženou Zprávu o kontrole plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2022

do 31.03.2022 včetně plnění usnesení za minulé období.
 
2) ukládá
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 OVV zařadit uvedený materiál do programu zasedání ZM dne 25.04.2022.
 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0327/2022 13
1) schvaluje
 RZ0019 -  úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly  777 - OŠKS  v

souladu s usnesením RM č. usn 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022.  
 
2) schvaluje
 RZ0020 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly 777 -

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

 
 
3) schvaluje
 RZ0021 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly 777 -

OŚKS v souladu s usnesením RM č. usn 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022.
 
4) schvaluje
 RZ0023 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly 777 -

OŚKS v souladu s usnesením RM č. usn 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022.
 
5) schvaluje
 RZ0024 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly 777 -

OŚKS v souladu s usnesením RM č. usn 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022.
 
6) schvaluje
 RZ0025 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly 777 -

OŚKS v souladu s usnesením RM č. usn 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022.
 
7) schvaluje
 RZ0026 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly 777 -

OŚKS v souladu s usnesením RM č. usn 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.01.2022.
 
8) schvaluje
 RZ0028 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v rámci běžných výdajů kapitoly  786 - OIRM v

souladu s usnesením RM č. usn 0068/2022 bodu 2) ze dne 24.1.2022.
 

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

 
Rozpočtová opatření na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0328/2022 14
1) schvaluje
 RZ0012 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu  města na rok 2022 v souladu s usnesením ZM

č.702/2021/ZM bodu 3) ze dne 6.12.2021, tj. navýšení příjmů  kapitoly  741 - OE (nedaňové příjmy)
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o částku  86.595,00 Kč  a běžných výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodu  vratky
nespotřebovaných finančních  -  prostředků ze ZŠ, Příbram II, Jiráskovy sady 273 z projektu "Šablony II",
č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013129.

 
2) schvaluje
 RZ0013 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu  města na rok 2022 v souladu s usnesením

ZM č.702/2021/ZM bodu 3) ze dne 6.12.2021 tj. navýšení příjmů  kapitoly 741 - OE (nedaňové
příjmy) o částku 149.640,00 Kč  a běžných výdajů kapitol 741 - OE z důvodu  vratky
nespotřebovaných finančních prostředků ze ZŠ, Příbram VIII, Školní 75 z projektu "Šablony II", č. projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013321.

 
3) schvaluje
 RZ0014 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu  města na rok 2022 v souladu s usnesením

ZM č.702/2021/ZM bodu 3) ze dne 6.12.2021 tj. navýšení příjmů  kapitoly 741 - OE
(nedaňové příjmy) o  částku 4.491,00 Kč a běžných výdajů kapitoly 741 - OE z důvodu vratky
nespotřebovaných finančních prostředků z Waldorfská škola, mateřská škola, základní škola
a střední škola z projektu "Šablony II", č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015766.

 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0329/2022 15
1) schvaluje
 RZ0015 - 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
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 pro poskytovatele
sociálních služeb ve výši 5.679.900,00 Kč.

 
2) schvaluje
 RZ0018 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2022 v souladu s usnesením  RM ze dne 24.1.2022

R.usn. č. 0068/2022 bodu 2) v rámci příjmů kapitoly 741 - OE a v rámci běžných výdajů kapitoly 787 -
CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí dvou neinvestičních dotací na realizaci projektů: Terénní sociální
práce v Příbrami, reg. č. CZ.03.2/0.0/0.0/0/16_052/00015518 a  Dluhové poradenství jako nástroj pro
řešení zadluženosti a předluženosti obyvatel Příbrami, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015591 ve výši
1.619.427,16 Kč.

 

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

 
Přisvětlení přechodů – ul. E. Beneše – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0330/2022 16
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Přisvětlení přechodů – ul. E. Beneše“ (dále jen „veřejná

zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, uvedenou v důvodové zprávě.
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2) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti ELTODO

OSVĚTLENÍ s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha, IČO: 25751018, za nabídkovou cenu
734 914,07 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Přisvětlení přechodů – ul. E. Beneše“ se společností ELTODO
OSVĚTLENÍ s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha, IČO: 25751018, za nabídkovou cenu
734 914,07 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: )
 

 
Uzavření pracovněprávního vztahu mezi členem zastupitelstva a městem
Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0331/2022 17
1) bere na vědomí
 uzavření pracovně právního vztahu mezi městem Příbram a členem zastupitelstva, XXXX XXXXXXX

XXXXXXXX.
 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 25.04.2022.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 
Výsledky analýzy provozování vodohospodářské infrastruktury města
Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0332/2022 18
1) bere na vědomí
 výsledky analýzy provozování vodohospodářské infrastruktury města Příbram.
 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 25.04.2022.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 

 
Návrh OZV noční klid

Usnesení číslo: R.usn.č.0333/2022 19
1) doporučuje
 ZM schválit předložený návrh OZV o nočním klidu.
 
2) ukládá
 OVV zařadit materiál do schváleného programu jednání ZM dne 25.04.2022.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 
Domov seniorů, ul. Žežická– realizace přeložky el. vedení

Usnesení číslo: R.usn.č.0334/2022 20
1) schvaluje
 uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce

el. energie, se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, za cenu realizace 184 772  Kč bez DPH.

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

tohoto usnesení.
 

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

 
Aktualizace ceníku společnosti 1. SčV, a. s., pro finanční vypořádávání havárií
na VHM pro rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0335/2022 21
1) schvaluje
 aktualizaci ceníku společnosti 1. SčV, a. s. na rok 2022.
 

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

 
Schválení uzavření Dohody o spoluúčasti při vybudování plynové přípojky v
průběhu rekonstrukce ul. Prokopská

Usnesení číslo: R.usn.č.0336/2022 22
1) schvaluje
 uzavření Dohody o spoluúčasti při vybudování plynové přípojky v průběhu

rekonstrukce ul. Prokopská ve výši 10.000,00 Kč proXXXXX XXXX XXXXXXXXX.
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MěÚ Příbram

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

 
Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 1321 - žádost o povolení výjimky z
počtu přijatých dětí na třídu mateřské školy pro školní rok 2022/2023

Usnesení číslo: R.usn.č.0337/2022 23
1) povoluje
 na základě žádosti ředitelky Mateřské školy, Příbram VIII, Školní 131 výjimku z počtu přijatých dětí na

třídu mateřské školy pro školní rok 2022/2023 v budově A ve 4 třídách z 24 na 27 dětí a v budově B ve
4 třídách z 24 na 25 dětí.

 

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

 
Žádost o ID na projekt SK SPARTAK Příbram – rekonstrukce 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0338/2022 24
1) nedoporučuje
 ZM poskytnutí individuální dotace pro subjekt SK SPARTAK Příbram, spolek.
 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 25.04.2022.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, 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.0339/2022 25
1) souhlasí
 s přerušením provozu mateřské školy Waldorfské školy Příbram – mateřská škola, základní škola a střední

škola dne 14.04.2022.
 

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

 

 
Cena města Příbram - nominace pro rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0340/2022 26
1) doporučuje
 ZM schválit návrh na udělení Ceny města Příbrami pro XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál na jednání ZM dne 25. 04. 2022.
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MěÚ Příbram

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

 

 
Žádost o ID na projekt 41. Rally Příbram 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0341/2022 27
1) doporučuje
 ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč pro subjekt AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM

v AČR, č.p. 165, 261 01 Drahlín, IČO: 22760865, na projekt s názvem „41. Rally Příbram 2022“, a to
z kapitoly 741-OE Ostatní, prvek 660 (rezerva) a prvek 4222 (rezerva místostarosty), za podmínky splnění
bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti
zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,

a

uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v AČR, č.p. 165,
261 01 Drahlín, IČO: 22760865, o poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kčna projekt „41. Rally Příbram
2022“, v souladu s Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města
Příbram č. 1/2020 schválenými ZM dne 22.06.2020, Usn.č.394/2020/ZM.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 25.04.2022.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Poznámka: Ing. Vařeka byl proti.)
 

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN –
pozemky p. č. 12/3 a p. č. 12/5, oba v k. ú. Orlov

Usnesení číslo: R.usn.č.0342/2022 28
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p.

č. 12/3 a p. č. 12/5, oba v k. ú. Orlov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín –
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům bude provedeno v souladu s platnou právní úpravou dle
zákona o oceňování majetku a jeho předpokládaná minimální cena činí 5.500 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 sítě elektronických
komunikací - pozemky p. č. 2333/121, p. č. 2333/140 a p. č. 2333/149, vše v
k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0343/2022 29
1) schvaluje
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 zřízení věcného břemene uložení sítě elektronických komunikací přes pozemky ve vlastnictví města
Příbram p. č. 2333/121, p. č. 2333/140 a p. č. 2333/149, vše v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti
Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO
25788001.

Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 2333/121 – komunikace III. třídy, chodník, ostatní pozemek
- uložení protlakem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení
v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2333/140 – komunikace III. třídy, chodník
- uložení protlakem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2333/149 – komunikace III. třídy, chodník, ostatní pozemek
- uložení protlakem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm, 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: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram č. 0185/2022 ze dne
21.2.2022 a žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní
přípojky – pozemek p. č. 235/1 v k. ú. Kozičín

Usnesení číslo: R.usn.č.0344/2022 30
1) schvaluje
 revokaci usnesení Rady města Příbram č. 0185/2022 ze dne 21.2.2022.
 
2) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram

p. č. 235/1 v k. ú. Kozičín, ve prospěch pozemku p. č. 236/11 v k. ú. Kozičín, přičemž v době
uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene budou v těchto smluvních
dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcného břemene ti, kteří budou v té době vlastníky pozemku,
v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje.

Věcné břemeno bude oceněno dle „Zásad", a to:
pozemek p. č. 235/1 – 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: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN –
pozemek p. č. 2053 v k. ú. Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0345/2022 31
1) schvaluje
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MěÚ Příbram

 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p.
č. 2053 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.

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 –
pozemek p. č. 86/40 v k. ú. Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0346/2022 32
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p.

č. 86/40 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.

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: )
 

 
Návrh na bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Příbram, Březové
Hory, Kozičín

Usnesení číslo: R.usn.č.0347/2022 33
1) doporučuje
 ZM schválit bezúplatný převod pozemků pod místními komunikacemi z vlastnictví ČR, právo hospodařit

s majetkem státu DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO 00002739,
do vlastnictví města Příbram s omezujícími podmínkami pro nabyvatele spočívajícími v tom, že
převáděný majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a v souladu s územním plánem.
Jedná se o pozemky:
- v katastrálním území Příbram: p. č. 2580/37, p. č. 2581/2, p. č. 2581/34, p. č. 2604/143, p. č. 2604/162,
p. č. 2604/171, p. č. 2604/172, p. č. 2634/18,  p. č. 2634/19,  p. č. 3029/41,  p. č. 4052/15,  p. č. 4219/128,
  p. č. 4219/143,  p. č. 4232/33, p. č. 4232/35, p. č. 4232/40,p. č. 4232/51, p. č. 4233/93, p. č. 4233/98,
p. č. 4233/107, p. č. 4239/8, p. č. 4241/31, p. č. 4241/33, p. č. 4362/7, p. č. 4407/3, p. č. 4407/4, p. č.
4480/6, p. č. 4487/5, p. č. 4750/3,
- v katastrálním území Březové Hory: p. č. 86/42, p. č. 650/5,
- v katastrálním území Kozičín: p. č. 48/3, p. č. 76/1, p. č. 235/8, p. č. 269/24.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento název materiálu do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 25.4.2022.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
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Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Záměr výkupu panelové komunikace a záměr bezúplatného převodu pozemků
p. č. 770, p. č. 771/4 a p. č. 771/5, vše v k. ú. Jerusalem

Usnesení číslo: R.usn.č.0348/2022 34
1) doporučuje
 ZM schválit

1) záměr výkupu stavby panelové komunikace na pozemcích p. č. 770, p. č. 771/4 a p. č. 771/5, vše
v k. ú. Jerusalem, která je ve vlastnictví ČR - DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod
Ralskem, IČO 00002739,

2) záměr bezúplatného převodu pozemků p. č. 770, p. č. 771/4 a p. č. 771/5, vše v k. ú. Jerusalem, které
jsou ve vlastnictví ČR - DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO 00002739.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento název materiálu do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 25.4.2022.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 
Návrh na uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě č.
320090195012

Usnesení číslo: R.usn.č.0349/2022 35
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090195012 mezi

odběratelem městem Příbram a provozovatelem GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567 pro místo spotřeby č. 9300093747
– budova č. p. 129, ul. Školní v Příbrami VIII, která je součástí pozemku p. č.
4239/24 k. ú. Příbram, ve smyslu návrhu předmětné smlouvy, který tvoří přílohu
tohoto materiálu.

 

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

 
Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p. č. 2905/206
v k. ú. Příbram a o zřízení věcného práva

Usnesení číslo: R.usn.č.0350/2022 36
1) doporučuje
 ZM schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 2905/206 v katastrálním území Příbram, který je ve

vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží  390/42, 128 00 Praha - Nové Město, IČO 69797111, do vlastnictví města
Příbram, s ujednáním o zřízení věcného práva spočívajícího v závazku užívat předmět smlouvy pouze ve
veřejném zájmu, nelze jej využít k hospodářské činnosti ve smyslu komerční či jiné výdělečné činnosti,
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nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu a ani takové nakládání strpět, a to po dobu 10 let od právních
účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, kdy v případě porušení smluvních podmínek
budou po nabyvateli požadovány smluvní pokuty dle návrhu smlouvy, který je přílohou předloženého
materiálu.

 
 
2) ukládá
 OVV zařadit tento název materiálu do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 25.4.2022.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení STL plynovodních
přípojek – pozemky p. č. 79/1, p. č. 79/85 a p. č. 79/94, vše v k. ú. Zdaboř

Usnesení číslo: R.usn.č.0351/2022 37
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení STL plynovodních přípojek přes pozemky ve vlastnictví města Příbram

p. č. 79/1, p. č. 79/85 a p. č. 79/94, vše v k. ú. Zdaboř, ve prospěch pozemků p. č. 49/38, p. č. 79/103,
p. č. 79/108, p. č. 85/31, p. č. 85/208, p. č. 85/209 a p. č. 85/233, vše v k. ú. Zdaboř, 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 dle "Zásad", a to:

pozemek p. č. 79/1 – komunikace III. třídy, chodník, ostatní pozemek
– uložení protlakem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm, uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/
bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 79/85 – komunikace III. třídy, chodník
– uložení protlakem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm, uložení křížením komunikace za cenu 1.500
Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 79/94 – komunikace III. třídy, chodník
– uložení protlakem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm, uložení křížením komunikace za cenu 1.500
Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm
                               
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č. 0797/2021 ze
dne 23.8.2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0352/2022 38
1) schvaluje
 částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č. 0797/2021 ze dne 23.8.2021, 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 16.100 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 umístění rozvaděčů – pozemky
p. č. 521/58, p. č. 715/12 a p. č. 515/37, vše v k. ú. Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0353/2022 39
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene umístění 2 ks rozvaděčů na pozemku ve vlastnictví města Příbram p. č. 521/58

v k. ú. Březové Hory, 1 ks rozvaděče na pozemku ve vlastnictví města Příbram p. č. 715/12 v k. ú. Březové
Hory a 1 ks rozvaděče na pozemku ve vlastnictví města Příbram p. č. 515/37 v k. ú. Březové Hory, vše
ve prospěch společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky,
155 00 Praha 5, IČO 25788001.

Věcné břemeno bude oceněno dle „Zásad", a to:
pozemek p. č. 521/58 - umístění rozvaděče za cenu 10.000 Kč/ks
pozemek p. č. 715/12 - umístění rozvaděče za cenu 10.000 Kč/ks
pozemek p. č. 515/37 - umístění rozvaděče za cenu 10.000 Kč/ks
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 

 

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

 
1. Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram č. 0859/2021 ze dne
06. 09. 2021 2. Návrh na uzavření smlouvy o dílo – Pomník padlých za první
světové války

Usnesení číslo: R.usn.č.0354/2022 40
1) schvaluje
 I. revokaci usnesení Rady města Příbram č. 0859/2021 ze dne 06.09.2021.

II. přímé zadání zakázky v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2021 „Zásady a postupy
při zadávání veřejných zakázek“ ze dne 26.02.2021 a uzavření smlouvy o dílo na
transfer, uložení a restaurátorské práce, týkající se kulturní památky rejstř. č. ÚSKP
104172 - Pomník padlých za první světové války, umístěný na pozemku p. č. 31, k.
ú. Příbram, v Příbrami I, Arnoštovy sady, se zhotovitelem – společností TERRIGENA
Art s.r.o., se sídlem Plzeňská 176, 330 11 Třemošná, IČO 29105293, za nabídkovou
cenu, která nepřesáhne výši 938.700,00 Kč, k ceně bude připočtena příslušná sazba
DPH.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Revokace usnesení komise RM

Usnesení číslo: R.usn.č.0355/2022 41
1) revokuje
 1) Usnesení číslo: R.usn.č.0277/2022 ze dne 21.03.2022,

2) Usnesení číslo: R.usn.č.0278/2022 ze dne 21.03.2022.
 
2) jmenuje
 1) pro volební období 2018 - 2022 jako člena Komise kulturní, letopisecké a

památkové XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX
XXX XX,

2) pro volební období 2018 - 2022 jako člena Komise bytové pana XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXX XXX XX.

 

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

 
Polopodzemní kontejnery pro stanoviště ve městě Příbram - Část 1 –
Dodávka polopodzemních kontejnerů – uzavření smlouvy

Usnesení číslo: R.usn.č.0356/2022 42
1) schvaluje
 uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Polopodzemní kontejnery pro

stanoviště ve městě Příbram“ konkrétně na část 1 s názvem „Dodávka polopodzemních
kontejnerů“ s vybraným dodavatelem MEVA-TEC s.r.o. se sídlem Chelčického 1228, 413 01
Roudnice nad Labem, IČO: 62742051. za nabídkovou cenu 12 572 000,00 Kč bez DPH., a to
po uplynutí zákonných lhůt.

 
2) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s uzavřením smlouvy k veřejné zakázce dle bodu 1. tohoto

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Záměr zakázky – „Přivaděč vodojem Kozičín – vodojem Orlov“

Usnesení číslo: R.usn.č.0357/2022 43
1) schvaluje
 záměr realizace zakázky ,,Přivaděč vodojem Kozičín – vodojem Orlov“ dle přílohy,
 
2) ukládá
 OPVZ zadávací řízení realizovat,
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 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 
3) schvaluje
 na zakázku ,,Přivaděč vodojem Kozičín – vodojem Orlov“

člen:                                                                           

XXXX XXXXXX XXXXXXX XXX

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXX XXXXXX

XXXX XXXXXX XXXXXXX

XXX XXXXX XXXXXX

náhradník:

XXXX XXXXX XXXXXXXXX
 

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

 
Záměr zakázky – „Výběr správce stavby pro rekonstrukci aquaparku v
Příbrami“

Usnesení číslo: R.usn.č.0358/2022 44
1) schvaluje
 záměr realizace zakázky „Výběr správce stavby pro rekonstrukci aquaparku v Příbrami“ dle

přílohy,
 
2) ukládá
 OPVZ zadávací řízení realizovat.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 
3) schvaluje
 na zakázku „Výběr správce stavby pro rekonstrukci aquaparku v Příbrami“ hodnotící komisi ve

složení:

členové:                                                                          

XXXX XXXXXX XXXXXXX XXX

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXX XXXXXX XXXXXXX

XXXX XXXXXXXX XXXXX

XXX XXXXX XXXXXX
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náhradníci:

XXXX XXXXX XXXXXXXXX
 

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

 
Záměr zakázky – „Polopodzemní kontejnery pro stanoviště ve městě
Příbram(2)“

Usnesení číslo: R.usn.č.0359/2022 45
1) schvaluje
 záměr realizace veřejné zakázky „Polopodzemní kontejnery pro stanoviště ve městě Příbram –

zabudování kontejnerů“ dle přílohy,
 
2) ukládá
 OPVZ zadávací řízení realizovat.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 
3) schvaluje
 na zakázku „Polopodzemní kontejnery pro stanoviště ve městě Příbram – zabudování

kontejnerů“ hodnotící komisi ve složení:

členové:                                                                           

XXXX XXXXXX XXXXXXX XXX

XXXX XXXXXX XXXXXXX

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX

XXXX XXXXXXXX XXXXX

XXX XXXXX XXXXXX

náhradníci:

XXXX XXXXX XXXXXXXXX
 

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

 
Realizace úpravy parku okolo Čekalíkovského rybníka - výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0360/2022 46
1) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky s názvem „Realizace úpravy parku

okolo Čekalíkovského rybníka“ tak, že vybírá nabídku účastníka Společnost Park okolo rybníka,
tj společnou nabídku dodavatelů Gardenline s.r.o. se sídlem Litoměřice, Na Vinici 948/13, 412

 
Rada města, 10. jednání, dne 04.04.2022 Strana 20/22



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

01, IČO: 27263827, a SILNICE NEPOMUK s.r.o. se sídlem Nepomuk, U Pošty 513, 335 01, IČO:
26342812.

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

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Lávky, Nový rybník – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0361/2022 47
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Lávky, 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 3 806 373,30 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Lávky, Nový rybník“ se společností INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem
Podskalská 22/1512, 128 00 Praha, IČO 62957678, za celkovou nabídkovou cenu 3 806 373,30 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: )
 

 
Most Fialův Rybník – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0362/2022 48
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Most Fialův 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.
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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 5 488 075,78 Kč bez DPH.

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

2. uzavření smlouvy na zakázku „Most Fialův Rybník“ se společností INVESSALES, spol. s r.o., se
sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha, IČO 62957678, za celkovou nabídkovou cenu 5 488
075,78 Kč bez DPH.

 
4) ukládá
 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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: Mgr. Vesecká se
zdržela.)

 

 
 
 
 

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

 
 
 

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

Ověřuje
Mgr. Renáta Vesecká v.r.

Ověřuje
 
 
 

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

starosta
 
 
 

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

Zapsal
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