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MěÚ Příbram

 
Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 29.11.2021

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.1088/2021 Schválení programu včetně návrhu změn a
doplňků

R.usn.č.1089/2021 Přijetí dotace MV ČR JUDr. Jaroslava
Vodičková

R.usn.č.1090/2021 Žádost o schválení spolupořádání akce "Čertovský
Novák" pro veřejnost a úhradu nákladů z
provozního příspěvku

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.1091/2021 Žádost o schválení navýšení mzdového limitu na
rok 2021

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.1092/2021 Přijetí finančního daru od Středočeského kraje Ing. Petr Walenka
R.usn.č.1093/2021 Podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu

2022 pro poskytování dotací na podporu
turistických informačních center Středočeského
kraje

Mgr. Markéta
HerynkováBc.
Zuzana Kučerová

R.usn.č.1094/2021 Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2021 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1095/2021 Rozpočtová opatření města na rok 2021 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1096/2021 Přidělení sociálního bytu PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.1097/2021 Žádost o výjimku ze Směrnice č. 5/2021/MěÚ –

prodloužení pronájmu v sociálním bytě
PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.1098/2021 Studie proveditelnosti řešení splaškových a
dešťových vod – výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1099/2021 Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Sanace
stěn a dna štolové zděné kanalizační stoky, ul.
Pražská, Příbram – výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1100/2021 Rezignace na funkci člena OV Příbram VI - Březové
Hory a návrh na jmenování nového člena

Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.1101/2021 Záměr prodeje osobního automobilu BMW 118d
jako soubor náhradních dílů

Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.1102/2021 Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za II.
čtvrtletí 2021 včetně plnění usnesení RM za minulá
období

Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.1103/2021 Zpráva o výsledcích činnosti v oblasti cestovního
ruchu za rok 2021 a akční plán na rok 2022

Bc. Zuzana
Kučerová

R.usn.č.1104/2021 Uzavření smlouvy o spolupráci - šéfredaktor
zpravodaje města

Bc. Zuzana
Kučerová

R.usn.č.1105/2021 Školní participativní rozpočet r. 2022 Bc. Zuzana
Kučerová

R.usn.č.1106/2021 Návrh z jednání bytové komise ze dne 22.11.2021 Ing. Pavla Sýkorová
R.usn.č.1107/2021 1) Žádost o odkoupení bytové jednotky č.

101/15 vč. příslušného spoluvlastnického podílu
3563/94736 na společných částech budovy čp.
101 v Příbrami III a pozemcích parc. č. 445/5,
445/6, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Příbram

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.1108/2021 2) Žádost o odkoupení bytové jednotky č.
101/15 vč. příslušného spoluvlastnického podílu

Ing. Pavla Sýkorová
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3563/94736 na společných částech budovy čp.
101 v Příbrami III a pozemcích parc. č. 445/5,
445/6, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Příbram

R.usn.č.1109/2021 Žádost o odkoupení nebytové jednotky č.
67/101 v čp. 67 v Příbrami VII, vč. příslušného
spoluvlastnického podílu

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.1110/2021 Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 – žádost o
souhlas zřizovatele s přijetím daru

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1111/2021 ZŠ 28. října - žádost o souhlas zřizovatele s
přijetím finančního sponzorského daru

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1112/2021 Dodatek č. 1 k SOD investiční akce Příbram-
rozšíření BUS zálivu v ul. Čs. armády

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1113/2021 Dodatek č. 1 k SOD investiční akce Park pod
Svatou Horou

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1114/2021 Uzavření Dodatku č. 4 SoD č. 389/OIRM/2020
akce "Stavební úpravy a opravy vodojemu HUSA a
zajištění tlakových poměrů vodovodu Příbram II,
Svatá Hora"

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1115/2021 Dodatek č. 1 k SOD investiční akce "Příbram, ul.
Milínská - úpravy vodohospodářských sítí"

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1116/2021 Odvodnění dvora a okolí hřbitovního domku Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1117/2021 Dodatek č. 1 k SOD investiční akce „Oprava
střechy a VZT vodojemu Březové Hory“

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1118/2021 Smlouva o zřízení služebnosti - věcné břemeno
vodovodu

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1119/2021 Uzavření nájemní smlouvy se Státním
pozemkovým úřadem na přejezd pozemku KN
3604/40, k. ú. Příbram (uložení sedimentu z MVN
Kaňka na pozemku KN 3604/42)

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1120/2021 Žádost o udělení souhlasu města Příbram se
zpevněním části pozemku p. č. 86 v katastrálním
území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1121/2021 1. Informace o podání výpovědi smlouvy o
pronájmu pozemku p. č. 61/3 v k. ú. Zdaboř 2.
Záměr propachtovat pozemky p. č. 61/3, p. č.
61/4 a p. č. 59/22, vše v k. ú. Zdaboř

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1122/2021 Prodej pozemku p. č. 155/3 v katastrálním území
Brod u Příbramě

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1123/2021 Žádost o souhlas města Příbram, jako vlastníka
pozemků v k. ú. Občov, s uložením ornice

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1124/2021 Žádost o udělení souhlasu města, jako vlastníka
pozemku p. č. 2735/5 v katastrálním území
Příbram, s dodatečným povolením terénních úprav

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1125/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení sítě elektronických komunikací - pozemky
p. č. 7/2, p. č. 9/1, p. č. 10/3 a p. č. 3203/3, vše
v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1126/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení sítě elektronických komunikací - pozemky
p. č. 515/41, p. č. 515/61, p. č. 515/56 a p. č.
515/57, vše v k. ú. Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková
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R.usn.č.1127/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN, kabelového vedení
VN, HDPE trubky pro optiku a pilíře – pozemky p.
č. 2270/1, p. č. 2269/1 a p. č. 2268, vše v k. ú.
Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1128/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě – pozemek p. č. 515/7 v k. ú.
Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1129/2021 Žádost o zřízení věcného břemene uložení
vodovodní přípojky – pozemek p. č. 1890/5 v k. ú.
Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1130/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení STL plynovodní přípojky – pozemek p. č.
2038/3 v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1131/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení vodovodního řadu, řadu splaškové
kanalizace, STL plynovodu, veřejného osvětlení,
vedení SEK, přípojek splaškové kanalizace,
přípojek vodovodu, plynovodních přípojek,
přípojky SEK, umístění revizní šachty kanalizace,
umístění vodoměrné šachtice, 4 ks sloupů
veřejného osvětlení a plastového sloupku SEK –
pozemky p. č. 300/12, p. č. 284/3, p. č. 284/2, p.
č. 219/59 a p. č. 301/1, vše v k. ú. Zdaboř

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1132/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení telekomunikačního vedení a umístění
rozvaděčů - pozemky v k. ú. Příbram a v k. ú.
Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1133/2021 1. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení plynovodů a veřejných částí přípojek -
pozemky v k. ú. Příbram 2. Žádost o uzavření
dohod o realizaci přeložek plynovodních přípojek
a částí odběrného plynového zařízení a o právu
provést stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1134/2021 Realizace soustav DČOV v místních částech města
Příbram – Bytíz a Zavržice - Dodatek č. 1 ke
smlouvě o poskytnutí podpory

Mgr. Markéta
Herynková

R.usn.č.1135/2021 Pověření tajemníka komise pro konkursní řízení na
obsazení pracovního místa ředitele mateřské školy,
Příbram VII, Bratří Čapků 278

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1136/2021 Zájezdový minibus – vyloučení účastníka a výběr
dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1137/2021 Zpracování studie vnitroblok ul. Legionářů/E.
Beneše – výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1138/2021 Zpracování studie vnitroblok ul. Mostecká/
Sokolovská – výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1139/2021 Zpracování studie vnitroblok ul. Okružní – výběr
dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1140/2021 Zpracování studie vnitroblok ul. A. Dvořáka –
výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová
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R.usn.č.1141/2021 Zpracování územně technické studie silničního
propojení ulic Mlynářská – Jinecká, Příbram I –
výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

 
Projednané informace na programu jednání dne: 29.11.2021

 
 Název Předkladatel

Žádost Základní školy, Příbram VIII, Školní 75 o
souhlas zřizovatele se zařazením projektového
záměru do Strategického rámce MAP II

Ing. Lea Enenkelová

Žádost Základní školy pod Svatou Horou, Příbram
o souhlas zřizovatele se zařazením projektového
záměru do Strategického rámce MAP II

Ing. Lea Enenkelová

Žádost Základní školy, Příbram Březové Hory,
Prokopská 337 o souhlas zřizovatele se zařazením
projektového záměru do Strategického rámce MAP
II

Ing. Lea Enenkelová

Žádost Waldorfské školy Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ
o souhlas zřizovatele se zařazením projektového
záměru do Strategického rámce MAP II

Ing. Lea Enenkelová

Žádost Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků
279, p.o. o souhlas zřizovatele se zařazením
projektového záměru do Strategického rámce MAP
II

Ing. Lea Enenkelová

Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM,
určení ověřovatelů
Informace členů RM
Interpelace
Návrh na výkup pozemku p. č. 2580/34 v k. ú.
Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

Různé
Divadlo - rozpočtová změna MgA. Petr Bednář
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Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků

Usnesení číslo: R.usn.č.1088/2021 4
1) schvaluje
 upravený program dnešního jednání RM.
 

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

 
Přijetí dotace MV ČR

Usnesení číslo: R.usn.č.1089/2021 5
1) schvaluje
 přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra na podporu mimořádného

finančního ohodnocení strážníků obecních a městských policií v roce 2021 v
souvislostí s epidemií COVID-19 v letech 2020 a 2021, za finanční spoluúčasti
obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii  ve výši 210 000 Kč, č. rozhodnutí
199/2021.

 

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

 
Žádost o schválení spolupořádání akce "Čertovský Novák" pro veřejnost a
úhradu nákladů z provozního příspěvku

Usnesení číslo: R.usn.č.1090/2021 6
1) schvaluje
 spolupořádání akce pro veřejnost a úhradu nákladů z provozního příspěvku dle

důvodové zprávy.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: )
 

 
Žádost o schválení navýšení mzdového limitu na rok 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.1091/2021 7
1) schvaluje
 navýšení mzdového limitu Centra sociálních a zdravotních služeb na rok 2021 dle

důvodové zprávy.
 

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

 
Přijetí finančního daru od Středočeského kraje

Usnesení číslo: R.usn.č.1092/2021 8
1) schvaluje
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 přijetí finančního daru ve výši 40 000 Kč od Středočeského kraje, se sídlem
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 za 2. místo v rámci 16. ročníku soutěže „My třídíme
nejlépe".

 

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

 
Podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu 2022 pro poskytování dotací
na podporu turistických informačních center Středočeského kraje

Usnesení číslo: R.usn.č.1093/2021 9
1) schvaluje
 podání žádosti o dotaci do Programu 2022 pro poskytování dotací na podporu informačních center

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu z tematického zadání
- Digitalizace či modernizace Turistických informačních center na  projekt „Prezentační spot města
Příbram“.

 
 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.1094/2021 10
1) schvaluje
 RZ0232 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci běžných výdajů

kapitoly 792 - FOVM v souladu s usnesením RM usn.č.51/2021, bodu II. ze dne
25.01.2021 z důvodu dodatečně navržených stavebních prací při realizaci  akce
Stoka V - obnova kanalizace.

 
2) schvaluje
 RZ0233 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 na straně běžných výdajů,

tj. snížení běžných výdajů kapitoly  784 - OPVZ o částku 290.000,00 Kč a navýšení
běžných výdajů kapitoly 785 - OSM ve stejné výši z důvodu uzavření Smlouvy o
pronájmu pozemků č. A 956/OSM/2021.

 
3) schvaluje
 RZ0239 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci příjmů kapitoly 741

- OE (investiční přijaté transfery) a kapitálových výdajů  kapitoly 786 - OIRM z
důvodu přijetí investiční  dotace dle Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
na financování projektů podaných v rámci MÚJ KRAJ - participativní rozpočet
Středočeského kraje na zajištění realizace projektu  „Nová plocha pro basketbalové
hřiště v Žežicích" ve výši 400.000,00 Kč.

 
4) schvaluje
 RZ0240 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci běžných výdajů, to je

snížení výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva 1. místostarosty) o částku 185.000,00 Kč a
navýšení výdajů  kapitoly 779 - GFD ve stejné výši  z důvodu posílení neinvestičního
příspěvku.
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5) schvaluje
 RZ0241 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci příjmů kapitoly

741 - OE (neinvestiční dotace) běžných výdajů kapitoly 780 - KJD (neinvestiční
transfery) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace, 53.000,00 Kč, sml. č.
S-3525/KUL/2021.

 
6) schvaluje
 RZ0243 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci příjmů kapitoly 741 -

OE (neinvestiční přijaté transfery) v souladu s usnesením RM č. usn. 51/2021 bodu
II. ze dne 25.01.2021 z důvodu přijetí poslední splátky neinvestiční účelové dotace,
ÚZ 00603 na Zabezpečení regionálních funkcí  knihoven ve Středočeském kraji pro
rok 2021 ve výši 509.750,00 Kč.

 
7) schvaluje
 RZ0244 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci kapitálových výdajů,

to je snížení výdajů kapitoly 790 - FOP (výkup pozemků)  o částku 4.961.064,00
Kč a navýšení výdajů kapitoly 781 - SZM (příspěvky zřizovatele) ve stejné výši z
důvodu posílení investičního příspěvku v souladu s usnesením RM č. usn. 51/2021
bodu II. ze dne 25.01.2021.

 
8) schvaluje
 RZ0245 - úpravu rozpisu rozpočtu města v rámci běžných výdajů kapitoly 780 -

KJD v souladu s usnesením RM usn.č.51/2021, bodu II, ze dne 25.01.2021.
 

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

 
Rozpočtová opatření města na rok 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.1095/2021 11
1) schvaluje
 RZ0230 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na straně příjmů a výdajů

kapitoly 786 - OIRM, tj. navýšení kapitálových příjmů (dary)  o částku 150.000,00
Kč a kapitálových výdajů ve stejné výši z důvodu přijetí finančního daru od dárce
Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s., se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, PSČ
150 00, IČO: 07384840 za účelem zhotovení lesního hřiště v Kozičíně (Darovací
smlouva č. 906/OKM/2021 ze dne 22.09.2021).

 
2) schvaluje
 RZ0231 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města v rámci kapitoly 782 - OKM,

to je navýšení běžných výdajů  o částku 191.000,00 Kč a snížení kapitálových výdajů
ve stejné výši z důvodu vytvoření Interpretačního plánu Skryté příběhy, redesignu
webu Poznejpribram.cz a vyšších výdajů na inzerci a nákup služeb.

 
3) schvaluje
 RZ0234 - rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města v rámci výdajů kapitoly 717

- MP, tj. snížení kapitálových výdajů o částku 420.000,00 Kč a navýšení běžných
výdajů ve stejné výši.

 
4) schvaluje
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 RZ0237 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2021 v rámci výdajů
kapitoly 786 - OIRM, to je snížení kapitálových výdajů o částku 3.401.181,00 Kč a
navýšení běžných výdajů ve stejné výši z důvodu posílení oprav.

 
5) schvaluje
 RZ238 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2021 v rámci výdajů

kapitoly 721 - OIT, to je snížení běžných výdajů o částku 113.771,00 Kč a navýšení
kapitálových výdajů ve stejné výši.

 
6) schvaluje
 RZ0242 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2021, tj. navýšení

běžných výdajů kapitoly 739 - TS o částku 1.348.281,00 Kč (příspěvky zřizovatele) z
důvodu posílení neinvestičního příspěvku - likvidace komunálního odpadu – poplatek
za uložení odpadu, běžných výdajů kapitoly 781 - SZM (příspěvky zřizovatele)
o částku 1.946.713,18 Kč z důvodu zvýšených provozních nákladů souvisejících
  s novým střediskem chata Granit, běžných výdajů kapitoly 780 - KJD (transfery
neinvestiční) o částku 509.750,00 Kč z důvodu přijetí  neinvestiční účelové dotace
na Zabezpečení regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji pro rok 2021 a
snížení kapitálových výdajů kapitoly 790 - FOP ( výkup pozemků) o celkovou částku
3.804.744,18 Kč.

 

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

 
Přidělení sociálního bytu

Usnesení číslo: R.usn.č.1096/2021 12
1) schvaluje
 přidělení sociálního bytu č. 13, Příbram VII, tř. Osvobození 305, pro paní XXXXXX XXXXXXXX

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

 

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

 
Žádost o výjimku ze Směrnice č. 5/2021/MěÚ – prodloužení pronájmu v
sociálním bytě

Usnesení číslo: R.usn.č.1097/2021 13
1) schvaluje
 žádost pana XXXXX XXXXXXXX o udělení výjimky ze Směrnice č. 5/2021/MěÚ

„Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“, spočívající
v prodloužení nájemní smlouvy o dobu 3 měsíců v sociálním bytě č. XXX X XXXX
XXXX XXX XXXXXXX XX.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Studie proveditelnosti řešení splaškových a dešťových vod – výběr
dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.1098/2021 14
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Studie proveditelnosti řešení splaškových a dešťových

vod“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.

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

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha, IČO 47116901, za
celkovou nabídkovou cenu 75 000,00 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Studie proveditelnosti řešení splaškových a dešťových vod“ se
společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha, IČO
47116901, za celkovou nabídkovou cenu 75 000,00 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: 0, Poznámka: )
 

 
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Sanace stěn a dna štolové zděné
kanalizační stoky, ul. Pražská, Příbram – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.1099/2021 15
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Sanace stěn

a dna štolové zděné kanalizační stoky, ul. Pražská, Příbram“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané
ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v
důvodové zprávě.

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

Dílčí část 1 – společnosti ARTENDR s.r.o., se sídlem Nábřežní 67, 281 51 Velký Osek, IČO 24190853,
za celkovou nabídkovou cenu 100 000,00 Kč bez DPH;

Dílčí část 2 – společnosti REALSTAV MB spol. s r.o., se sídlem Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav,
IČO 47116901, za celkovou nabídkovou cenu 62 000 Kč bez DPH.

 
3) schvaluje
 1) závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;
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2) uzavření smlouvy na zakázku „Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Sanace stěn a dna štolové
zděné kanalizační stoky, ul. Pražská, Příbram“ se společností ARTENDR s.r.o., se sídlem Nábřežní 67,
281 51 Velký Osek, IČO 24190853 na dílčí část 1 a se společností REALSTAV MB spol. s r.o., se sídlem
Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 47116901 na dílčí část 2 za nabídkové ceny uvedené
v bodě II.

 
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: 0, Poznámka: )
 

 
Rezignace na funkci člena OV Příbram VI - Březové Hory a návrh na
jmenování nového člena

Usnesení číslo: R.usn.č.1100/2021 16
1) bere na vědomí
 rezignaci pana Vladimíra Srnky na funkci člena OV Příbram VI - Březové Hory.
 
2) doporučuje
 ZM   zvolit   paní  XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX  členkou   Osadního   výboru

Příbram   VI  -  Březové Hory.
 

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

 
Záměr prodeje osobního automobilu BMW 118d jako soubor náhradních dílů

Usnesení číslo: R.usn.č.1101/2021 17
2) schvaluje
 záměr prodeje osobního automobilu BMW 118d jako soubor náhradních dílů, formou

výběrového řízení - obálkovou metodou, nejvyšší nabídce s tím, že minimální cena
činí 22.500,00 Kč. Tato minimální cena se skládá z částky ve výši 19.000,00 Kč
  (obvyklá cena vozidla) a je stanovena znaleckým posudkem č. 223-56/2021 a
částky ve výši 3.500,00 Kč (náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku).

 

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

 
Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za II. čtvrtletí 2021 včetně plnění
usnesení RM za minulá období

Usnesení číslo: R.usn.č.1102/2021 18
1) bere na vědomí
 1)  zprávu o plnění usnesení RM Příbram za II. čtvrtletí 2021 včetně plnění

usnesení RM  za minulá období,
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2)  vyřazení ze sledování kontroly plnění ukládacích usnesení RM:
    - bod  13) R.usn.č. 253/2020 ze dne 06.04.2020
    - bod  14) R.usn.č. 302/2021 ze dne 19.04.2021

 

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

 
Zpráva o výsledcích činnosti v oblasti cestovního ruchu za rok 2021 a akční
plán na rok 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1103/2021 19
1) bere na vědomí
 zprávu o činnosti v oblasti cestovního ruchu za rok 2021.
 
2) schvaluje
 akční plán cestovního ruchu na rok 2022 vyplývající z přijaté Koncepce cestovního ruchu města Příbram.
 

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

 
Uzavření smlouvy o spolupráci - šéfredaktor zpravodaje města

Usnesení číslo: R.usn.č.1104/2021 20
1) bere na vědomí
 skutečnosti odůvodnění zadání zakázky malého rozsahu.
 
2) schvaluje
 uzavření smlouvy ve smyslu § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku a článku 2 odst.

4c) Směrnice č. 1/2021 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek města
Příbram ve věci spolupráce s Bc. Stanislavem Břeněm, fyzickou osobou, která není
zapsána v Obchodním rejstříku, IČO: 66320038, sídlo podnikání: Jeronýmova
233, 273 08 Pchery, (adresa provozovny: Ke Skalám 526, Příbram V-Zdaboř) za
částku 21 500 Kč/měsíc a 21 % DPH (celkem 26 015 Kč/měsíc), na dobu určitou
do 31. 12. 2023.

 
3) ukládá
 OKM ve spolupráci s OPVZ zajistit uzavření smlouvy v souladu s bodem II.
 
 1. , Odbor komunikace a cestovního ruchu
 
 2. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Školní participativní rozpočet r. 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1105/2021 21
1) schvaluje
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 1. Projekt školního participativního rozpočtu.
2. Přímé zadání zakázky v souladu se zněním Směrnice č. 1/2021, Díl

II., čl. 2 a uzavření smlouvy o poskytování služeb na zajištění projektu
školního participativního rozpočtu ve výši 16.819 Kč včetně DPH se
společností Decision 21, s. r. o., IČO: 03680941.

 
2) ukládá
 OKM učinit kroky související s uzavřením smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor komunikace a cestovního ruchu
 

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

 
Návrh z jednání bytové komise ze dne 22.11.2021

Usnesení číslo: R.usn.č.1106/2021 22
1) schvaluje
 uzavřít dodatek č.1 k nájemní smlouvě č.1135/MERK/2019 ze dne 16.12.2019

(konsolidované znění) s paní XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXX XXXXX, na pronájem bytu XX XX, v Příbrami VI, U Dolu Anna čp. 26, 2+0,
byt standard, cena 124,00 Kč/m2/měsíc, od 1.1.2022  na dobu určitou – 2 roky.

 
2) schvaluje
 uzavřít dodatek č.1 k nájemní smlouvě č.1108/MERK/2019 ze dne 16.12.2019

(konsolidované znění) s panem XXXXXX XXXXXX  na pronájem bytu XX XX, v
Příbrami VII, nám.17.listopadu  čp.302 , 1+1, byt standard, cena 109,00 Kč/m2/
měsíc, od 1.1.2022  na dobu určitou – 2 roky.

 
 
3) schvaluje
 uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č.1136/MERK/2019 ze dne 23.12.2019 

(konsolidované znění) s panem XXXXXXXXX XXXXXX, na pronájem bytu XX X, v
Příbrami VII, Generála Kholla  čp.190, 1+1, byt standard, cena 120,00 Kč/m2/
měsíc, od 1.1.2022  na dobu určitou – 2 roky.

 
4) schvaluje
 přidělení volného bytu č. 4 v Příbrami IV, Čs. armády čp. 4, byt pro PVO, 1+0,

výměra 48,35m2, á 61,66 Kč/m2/měsíc, v pořadí pro:

XX XXXXXXXXXXXXXXX t.č. bytem XXXXX XXXXXXX XXX X XXXX XXXX XXX XX

na dobu určitou 2 let, za cenu 61,66Kč/m2/měsíc, za splnění podmínek daných
platnou směrnicí č.5/2021 a složení požadované jistoty pronajímateli  (3 měs.
nájmy) před podpisem nájemní smlouvy, (bez spolubydlících),

XX XXXX XXXXXXXXXXX t.č. bytem  XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na

dobu určitou 2 let, za cenu 61,66Kč/m2/měsíc,  za splnění podmínek daných
platnou směrnicí č.5/2021 a složení požadované jistoty pronajímateli  (3 měs.
nájmy) před podpisem nájemní smlouvy, (spolubydlící 1 dítě).
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Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
1) Žádost o odkoupení bytové jednotky č. 101/15 vč. příslušného
spoluvlastnického podílu 3563/94736 na společných částech budovy čp.
101 v Příbrami III a pozemcích parc. č. 445/5, 445/6, zastavěná plocha a
nádvoří, vše v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.1107/2021 23
1) ukládá
 MěRK vyvěsit záměr prodeje bytové jednotky č. 101/15 vč. příslušného

spoluvlastnického podílu 3563/94736 na společných částech budovy čp. 101 a
pozemcích parc. č.  445/5, 445/6, zastavěná plocha a nádvoří, v Příbrami III,
Dlouhá ulice. Bytová jednotka vč. příslušného spoluvlastnického podílu je zapsána
na LV č. 10753 v k. ú. Příbram, obec Příbram.

 
 1. , Městská realitní kancelář
 

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

 
2) Žádost o odkoupení bytové jednotky č. 101/15 vč. příslušného
spoluvlastnického podílu 3563/94736 na společných částech budovy čp.
101 v Příbrami III a pozemcích parc. č. 445/5, 445/6, zastavěná plocha a
nádvoří, vše v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.1108/2021 24
1) nedoporučuje
 ZM schválit prodej bytové jednotky  č. 101/15 vč. spoluvlastnického podílu

3563/94736 na společných částech budovy  čp. 101, v Příbrami III, Dlouhá
ulice a pozemcích parc.č. 445/5, 445/6, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú.
Příbram, obec Příbram  do výlučného vlastnictví pana XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XX, za kupní cenu 1.247.050,00 Kč,
stanovenou ve znaleckém  posudku č. 1/7 ze dne 1.11.2021 , kdy z kupní ceny
budou uhrazeny veškeré pohledávky zemřelého otce p. XXXXXXXX XXXXXXXXX
vůči městu Příbram.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: )
 

 
Žádost o odkoupení nebytové jednotky č. 67/101 v čp. 67 v Příbrami VII, vč.
příslušného spoluvlastnického podílu

Usnesení číslo: R.usn.č.1109/2021 25
1) bere na vědomí
 informaci MěRK o podané žádosti Společenství vlastníků jednotek XXXXXXX XXX

XXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXX XXX XXXXXXXXX X XXX XXXXXXX XXXXXXX
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XXXXX XXX XXX XX, právní forma společenství vlastníků jednotek,  IČO:
26472244,  o odkup nebytové jednotky 67/101, způsob využití - jiný nebytový
prostor v budově XXX XXX XXX XXX XXX XXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXX XXX s příslušným
spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy  a pozemku, na  kterém
je budova postavena.   

 
 
2) doporučuje
 ZM schválit prodej nebytové jednotky č. 67/101, obálkovou metodou nejvyšší

nabídce, kdy minimální cena podání bude 30.000,00 Kč. Způsob využití jiný
nebytový prostor, jednotka vymezená  podle zákona o vlastnictví bytů  k budově
čp. 65, 66, 67, 68, 69, 70 v katastrálním území Březové Hory, obec Příbram, část
obce Příbram VII, s příslušným spoluvlastnickým podílem 39/18610 na společných
částech budovy a pozemku, na kterém je budova postavena a to parcelní číslo st.
922 zastavená plocha a nádvoří.  Nebytová jednotka č 67/101  včetně příslušného
podílu na příslušných částech je zapsána na LV č. 6511 pro obec Příbram, k. ú.
Březové Hory. Pozemek parcelní číslo st. 922.

 

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

 
Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 – žádost o souhlas zřizovatele s
přijetím daru

Usnesení číslo: R.usn.č.1110/2021 29
1) souhlasí
 s tím, aby Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 přijala věcný dar (2x notebook Acer K55VJ a 3x

notebook Lenovo E531) v celkové hodnotě  2.500,00 Kč od firmy IBSA PHARMA s.r.o., se sídlem
Senovážné náměstí 1463/5, 110 00 Praha 1, IČO: 63674297, který bude použit pro potřeby školy.

 

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

 
ZŠ 28. října - žádost o souhlas zřizovatele s přijetím finančního sponzorského
daru

Usnesení číslo: R.usn.č.1111/2021 32
1) souhlasí
 s tím, aby Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 přijala finanční sponzorský dar

ve výši 135.000,00 Kč od Spolku rodičů při Základní škole 28. října 1, Příbram VII,
z.s., se sídlem 28. října 1, Příbram VII,  IČO 09097562, který je určen pro potřeby
žáků školy.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Dodatek č. 1 k SOD investiční akce Příbram-rozšíření BUS zálivu v ul. Čs.
armády

Usnesení číslo: R.usn.č.1112/2021 33
1) schvaluje
 provedení dodatečně navržených změn investiční akce „Příbram - rozšíření BUS zálivu v ul. Čs.

armády“ podle Změnových listů č. 1-6, které představují méněpráce ve výši 253 700,00 Kč bez DPH (tj.
306 977,00 Kč s DPH) a vícepráce ve výši 938 651,37 Kč bez DPH (tj. 1 135 768,16 Kč s DPH).

 
2) schvaluje
 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 543/OIRM/2021 na investiční akci „Příbram - rozšíření BUS

zálivu v ul. Čs. armády“ se společností INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2,
IČO: 2957678, kterým dojde ke změně díla podle Změnových listů č. 1-6 a jímž se mění celková cena
díla na částku 2 927 967,60 Kč bez DPH (tj. 3 542 840,80 Kč s DPH). 

 
3) ukládá
 OIRM administrovat uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 543/OIRM/2021 podle  bodu I. a II.

 tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor investic a rozvoje města
 

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

 
Dodatek č. 1 k SOD investiční akce Park pod Svatou Horou

Usnesení číslo: R.usn.č.1113/2021 34
1) schvaluje
 provedení dodatečně navržených změn investiční akce „Park pod Svatou Horou“ podle

předložených změnových listů, které představují celkové méněpráce ve výši 56 584,67 Kč bez DPH
(tj. 68 467,45 Kč s DPH) a vícepráce ve výši  500 088,99 Kč bez DPH (tj. 605 107,68 Kč s DPH).

 
2) schvaluje
 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 726/OIRM/2021 na investiční akci „Park pod Svatou

Horou“ se společností INVESSALES spol. s r.o. Podskalská 22/1512, 128 00 Praha, IČO:
62957678, kterým dojde ke změně díla podle předložených změnových listů a jímž se mění celková
cena díla na částku 1 483 494,32 Kč bez DPH (tj. 1 795 028,13 Kč s DPH).

 
3) ukládá
 OIRM administrovat uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 726/OIRM/2021 podle bodu I. a II.

tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor investic a rozvoje města
 

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

 
Uzavření Dodatku č. 4 SoD č. 389/OIRM/2020 akce "Stavební úpravy a
opravy vodojemu HUSA a zajištění tlakových poměrů vodovodu Příbram II,
Svatá Hora"
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Usnesení číslo: R.usn.č.1114/2021 35
1) schvaluje
 1. provedení stavebních prací, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr  původního

závazku ze smlouvy o dílo a jsou nezbytné pro dokončení akce „Stavební úpravy
a opravy vodojemu HUSA a zajištění tlakových poměrů vodovodu Příbram
II, Svatá Hora“, podle Změnového listu č. 4 a které představují vícepráce ve
výši 3.644.578,59 Kč bez DPH (tj. 4.409.940,09 s DPH), a méněpráce ve výši
289.960,61 Kč bez DPH (tj. 350.852,34 Kč s DPH).  Celková změna je pak
3.354.617,98 Kč bez DPH (tj. 4.059.087,76 Kč s DPH);

2. uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 389/OIRM/2020 na akci „Stavební
úpravy a opravy vodojemu HUSA a zajištění tlakových poměrů vodovodu Příbram
II, Svatá Hora“ se společností Staler, spol. s r. o., kterým dojde ke změně
díla podle Změnového listu č. 4 a jímž se mění celková cena díla na částku
19.054.906,14 Kč bez DPH, tj. 23.056.436,43 Kč s DPH.

 
 
2) ukládá
 OIRM administrovat uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 389/OIRM/2020

podle bodu I. tohoto usnesení.
 
 2. , Odbor investic a rozvoje města
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: )
 

 
Dodatek č. 1 k SOD investiční akce "Příbram, ul. Milínská - úpravy
vodohospodářských sítí"

Usnesení číslo: R.usn.č.1115/2021 36
1) schvaluje
 provedení dodatečně navržených změn na investiční akci „Příbram, ul. Milínská – úpravy

vodohospodářských sítí“ podle Změnového listu č. 1, které představuje vícepráce ve výši 3 315 373,14 Kč
bez DPH (tj. 4 011 601,50 Kč s DPH), a méněpráce ve výši 10 186,00 Kč bez DPH (tj. 12 325,06 Kč s DPH),
což ve výsledku navyšuje cenu díla o 3 315 373,14 Kč bez DPH (tj. 4 011 601,50 Kč s DPH). Celková
výše hodnoty uvedené dodatečně navrhované změny podle Změnového listu č. 1 představují vícepráce
a méněpráce ve výši 3 325 559,14 Kč bez DPH (tj. 4 023 926,56 Kč s DPH).

 
2) schvaluje
 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 532/OIRM/2021 na investiční akci „Příbram, ul. Milínská –

úpravy vodohospodářských sítí“ se společností 1. SčV, a. s., Novohospodská 93, 261 01 Příbram II, IČO:
47549793, kterým dojde ke změně díla podle Změnového listu č. 1 a jímž se mění celková cena díla na
částku 24 045 388,02 Kč bez DPH (tj. 29 094 919,50 Kč s DPH).

 
3) ukládá
 OIRM administrovat uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 532/OIRM/2021 podle bodu I. a II. tohoto

usnesení.
 
 1. , Odbor investic a rozvoje města
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Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Odvodnění dvora a okolí hřbitovního domku

Usnesení číslo: R.usn.č.1116/2021 37
1) schvaluje
 provedení víceprací ve výši 294 220,97 Kč bez DPH tj. 356 007,37 Kč s DPH,

uvedených v důvodové zprávě.

 
 
2) schvaluje
 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.491/OIRM/2021 na akci "Odvodnění

dvora a okolí hřbitovního domku" s firmou INVESSALES spol. s.r.o., se sídlem
Podskalská 1512/22, 128 00 Praha, IČO: 62957678, kterým dojde k zapracování
změn uvedených v důvodové zprávě.

 
3) ukládá
 OIRM uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 491/OIRM/2021 podle bodu I. a

II. tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor investic a rozvoje města
 

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

 
Dodatek č. 1 k SOD investiční akce „Oprava střechy a VZT vodojemu Březové
Hory“

Usnesení číslo: R.usn.č.1117/2021 38
1) schvaluje
 provedení dodatečně navržených změn na investiční akci „Oprava střechy a VZT vodojemu Březové Hory“

podle Změnového listu č. 1, které představuje vícepráce ve výši 734 028,81 Kč bez DPH (tj. 888 174,86
Kč s DPH), a méněpráce ve výši 645 305,59 Kč bez DPH (tj. 780 819,76 Kč s DPH), což ve výsledku
navyšuje cenu díla o 88 723,22 Kč bez DPH (tj. 107 355,10 Kč s DPH). 

 
2) schvaluje
 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 528/OIRM/2021 na investiční akci „Oprava střechy a VZT

vodojemu Březové Hory“ se společností ANDAF-TIER s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00  Praha 8, IČO:
02330407, kterým dojde ke změně díla podle Změnového listu č. 1 a jímž se mění celková cena díla na
částku 1 757 407,22 Kč bez DPH (tj. 2 126 462,74 Kč s DPH).

 
 
3) ukládá
 OIRM administrovat uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 528/OIRM/2021 podle bodu I. a II. tohoto

usnesení.
 
 1. , Odbor investic a rozvoje města
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Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Smlouva o zřízení služebnosti - věcné břemeno vodovodu

Usnesení číslo: R.usn.č.1118/2021 39
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, věcné břemeno v pozemku a služebnost

inženýrské sítě - vodovodního řadu v pozemcích p.č. 1976/1, 1976/2, 1976/4,
1976/8, 1976/10 a 4052/25 v katastrálním území Příbram a to za úplatu.

 

 
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: )
 

 
Uzavření nájemní smlouvy se Státním pozemkovým úřadem na přejezd
pozemku KN 3604/40, k. ú. Příbram (uložení sedimentu z MVN Kaňka na
pozemku KN 3604/42)

Usnesení číslo: R.usn.č.1119/2021 40
1) schvaluje
 uzavřít nájemní smlouvu se Státním pozemkovým úřadem, se sídlem v Praze 3 -

Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO: 01312774, pro přejezd pozemku
p. č. 3604/40, který je nutný pro přístup k pozemku p. č. 3604/42, k. ú. Příbram,
na němž dojde k uložení sedimentu při realizace stavby „Odbahnění a rekonstrukce
malé vodní nádrže Kaňka", a uhradit jednorázovou částku nájemného ve výši 416,00
Kč bez DPH.

 
2) ukládá
 OIRM administrovat uzavření smlouvy se Státním pozemkovým úřadem podle bodu

I. tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor investic a rozvoje města
 

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

 
Žádost o udělení souhlasu města Příbram se zpevněním části pozemku p. č.
86 v katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.1120/2021 41
1) schvaluje
 udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemku p. č. 86 v katastrálním území Příbram, panu

XXXX XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX X XXXXX, se zpevněním části pozemku
p. č. 86 o výměře cca 15,5 m2 z celkové výměry 1678 m2 v katastrálním území Příbram (část pozemku
zakreslena v situačním snímku, který je nedílnou součástí předloženého materiálu), za účelem zajištění
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bezbariérového přístupu a zásobování kavárny, dle připojené fotodokumentace s tím, že vlastní realizace
díla podléhá schválení dotčenými orgány.

 

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

 
1. Informace o podání výpovědi smlouvy o pronájmu pozemku p. č. 61/3 v
k. ú. Zdaboř 2. Záměr propachtovat pozemky p. č. 61/3, p. č. 61/4 a p. č.
59/22, vše v k. ú. Zdaboř

Usnesení číslo: R.usn.č.1121/2021 42
1) bere na vědomí
 informaci o výpovědi smlouvy o pronájmu pozemku A 101/OP/2012 ze dne 16.1.2012, která byla

uzavřena mezi vlastníkem pozemku, městem Příbram a nájemcem panem XXXXXXX XXXXXXXXX,
bytem XXXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXX X X XXXXXX, podanou ze strany pana XXXXXXXX s
tím, že smluvní vztah zaniká ke dni 31.1.2022.

 
2) schvaluje
 zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 61/3, p. č. 61/4 a p. č. 59/22, vše v katastrálním území Zdaboř,

na úřední desce MěÚ Příbram, a to po datu 31.1.2022.
 

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

 
Prodej pozemku p. č. 155/3 v katastrálním území Brod u Příbramě

Usnesení číslo: R.usn.č.1122/2021 43
1) doporučuje
 ZM schválit prodej pozemku p. č. 155/3 v katastrálním území Brod u Příbramě, za cenu 1.010 Kč/m2,

společnosti Sabrael s.r.o., se sídlem Rybná 716/29, 110 00 Praha, IČO 04096592, s tím, že kupující uhradí
náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 4.840 Kč.

 

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

 
Žádost o souhlas města Příbram, jako vlastníka pozemků v k. ú. Občov, s
uložením ornice

Usnesení číslo: R.usn.č.1123/2021 44
1) schvaluje
 udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemků p. č. 238/2, p. č. 213/7, p. č. 119/1 a p. č. 120/4,

vše v katastrálním území Občov, s uložením ornice pocházející z pozemku p. č. 440/4 v katastrálním
území Drásov u Příbramě (o objemu cca 14.049 m3), který je ve vlastnictví FINIS VIA, a. s., se sídlem
Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha - Nové Město, a to za předpokladu splnění níže uvedeného:
- předložení kladného výsledku rozboru, včetně protokolu o odběru vzorků, na obsah rizikových prvků
a rizikových látek a indikačních hodnot v zemědělské půdě dle vyhlášky č. 153/2016 Sb., o stanovení
podrobnosti ochrany kvality zemědělské půdy, vlastníkovi pozemků,
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- termín uložení ornice a stanovení podmínek musí být, v dostatečném předstihu, konzultováno
s pachtýřem Zemědělským družstvem v Suchodole, se sídlem č. p. 27, 261 01 Suchodol, IČO
47048328. Sjednané podmínky budou mezi účastníky smluvně ošetřeny.

Ornice, bez kameniva, bude rovnoměrně rozprostřena v mocnosti 10  cm na stávajícím terénu.

 
2) schvaluje
 udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemků p. č. 484/3, p. č. 238/2, p. č. 213/7, p. č. 213/8,

p. č. 104/1 a p. č. 119/5, vše v katastrálním území Občov, s uložením ornice pocházející z pozemků p.
č. 449/29, p. č. 449/8, p. č. 449/9, p. č. 449/7, p. č. 449/6, vše v katastrálním území Drásov u Příbramě
(o objemu cca 17.971 m3), který je ve vlastnictví FINIS VIA, a. s., se sídlem Truhlářská 1108/3, 110 00
Praha - Nové Město, a to za předpokladu splnění níže uvedeného:
- předložení kladného výsledku rozboru, včetně protokolu o odběru vzorků, na obsah rizikových prvků
a rizikových látek a indikačních hodnot v zemědělské půdě dle vyhlášky č. 153/2016 Sb., o stanovení
podrobnosti ochrany kvality zemědělské půdy, vlastníkovi pozemků,
- termín uložení ornice a stanovení podmínek musí být, v dostatečném předstihu, konzultováno s
pachtýřem Zemědělským družstvem v Suchodole, se sídlem č. p. 27, 261 01 Suchodol, IČO 47048328.
Sjednané podmínky budou mezi účastníky smluvně ošetřeny.

Ornice, bez kameniva, bude rovnoměrně rozprostřena v mocnosti 10  cm na stávajícím terénu.

 

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

 
Žádost o udělení souhlasu města, jako vlastníka pozemku p. č. 2735/5 v
katastrálním území Příbram, s dodatečným povolením terénních úprav

Usnesení číslo: R.usn.č.1124/2021 45
1) neschvaluje
 udělení souhlasu, jako vlastníka pozemku p. č. 2735/5 v katastrálním území Příbram, s dodatečným

povolením terénních úprav části tohoto pozemku (dorovnání terénu betonem, cihlami, kamením a
zeminou), a to v rozsahu zákresu v příloze předloženého materiálu, manželům XXXXXXXXXXX, bytem
XXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX XX.

 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení sítě elektronických
komunikací - pozemky p. č. 7/2, p. č. 9/1, p. č. 10/3 a p. č. 3203/3, vše v k.
ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.1125/2021 46
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení sítě elektronických komunikací přes pozemky ve vlastnictví města

Příbram p. č. 7/2, p. č. 9/1, p. č. 10/3 a p. č. 3203/3, 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.

 
Rada města, 28. jednání, dne 29.11.2021 Strana 21/42



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

Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 7/2 – chodník, ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
pozemek p. č. 9/1 – komunikace IV. třídy (chodník), komunikace III. třídy
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm
pozemek p. č. 10/3 – komunikace III. třídy
- podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm, uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm
pozemek p. č. 3203/3 – komunikace IV. třídy, chodník, ostatní pozemek
- podélné uložení do komunikace za cenu 100 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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení sítě elektronických
komunikací - pozemky p. č. 515/41, p. č. 515/61, p. č. 515/56 a p. č. 515/57,
vše v k. ú. Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.1126/2021 47
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení sítě elektronických komunikací přes pozemky ve vlastnictví města

Příbram p. č. 515/41, p. č. 515/61, p. č. 515/56 a p. č. 515/57, vše v k. ú. Březové Hory, 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. 515/41 – komunikace III. třídy, komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
- uložení podvrtem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm, uložení v chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení
v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 515/61 – ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 515/56 - účelová komunikace, ostatní pozemek
- uložení v účelové komunikaci za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 515/57 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

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 kabelového vedení
NN, kabelového vedení VN, HDPE trubky pro optiku a pilíře – pozemky p. č.
2270/1, p. č. 2269/1 a p. č. 2268, vše v k. ú. Příbram
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Usnesení číslo: R.usn.č.1127/2021 48
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p.

č. 2269/1 a p. č. 2268, oba v k. ú. Příbram, uložení kabelového vedení VN a HDPE trubky pro optiku přes
pozemky ve vlastnictví města Příbram p. č. 2269/1 a p. č. 2270/1, oba v k. ú. Příbram a dále umístění
přípojkového jistícího pilíře na pozemku ve vlastnictví města Příbram p. č. 2269/1 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, s tím, že 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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě – pozemek p. č. 515/7 v k. ú. Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.1128/2021 49
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení komunikačního vedení veřejné komunikační sítě,

tj. HDPE trubky, metalické kabely, plastový pilíř, mikrotrubičkový systém, přes pozemek ve vlastnictví
města Příbram p. č. 515/7 v k. ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti CETIN a.s., se sídlem
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063.

Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 515/7 – ostatní pozemek                              
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
– umístění plastového pilíře za cenu 10.000 Kč/ks. 

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 uložení vodovodní přípojky – pozemek p.
č. 1890/5 v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.1129/2021 50
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p.

č. 1890/5 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 1890/7 v k. ú. Příbram, 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 dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 1890/5 – komunikace III. tř., chodník, ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 50 Kč/bm, uložení v
ostatním pozemku za cenu 50 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 budoucího uložení STL plynovodní přípojky
– pozemek p. č. 2038/3 v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.1130/2021 51
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení STL plynovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p.

č. 2038/3 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemků p. č. 2039/2 a p. č. 2039/4, oba v k. ú. Příbram, 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
pozemků, v jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje.

Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 2038/3 – komunikace III. třídy, 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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodního řadu,
řadu splaškové kanalizace, STL plynovodu, veřejného osvětlení, vedení SEK,
přípojek splaškové kanalizace, přípojek vodovodu, plynovodních přípojek,
přípojky SEK, umístění revizní šachty kanalizace, umístění vodoměrné
šachtice, 4 ks sloupů veřejného osvětlení a plastového sloupku SEK –
pozemky p. č. 300/12, p. č. 284/3, p. č. 284/2, p. č. 219/59 a p. č. 301/1,
vše v k. ú. Zdaboř

Usnesení číslo: R.usn.č.1131/2021 53
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vodovodního řadu přes pozemky ve vlastnictví

města Příbram p. č. 300/12, p. č. 284/3, p. č. 219/59 a p. č. 284/2, vše v k. ú.
Zdaboř, uložení řadu splaškové kanalizace přes pozemky ve vlastnictví města
Příbram p. č. 284/3, p. č. 219/59 a p. č. 284/2, vše v k. ú. Zdaboř, uložení STL
plynovodu přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p. č. 219/59 a p. č. 284/2
v k. ú. Zdaboř, uložení vedení veřejného osvětlení přes pozemky ve vlastnictví
města Příbram p. č. 219/59 a p. č. 284/2 v k. ú. Zdaboř, uložení vedení SEK
(síť elektronických komunikací) přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p.
č. 301/1, p. č. 300/12, p. č. 219/59 a p. č. 284/2, vše v k. ú. Zdaboř a dále
zřízení věcného břemene umístění revizní šachty kanalizace na pozemku p. č.
284/3 v k. ú. Zdaboř, umístění vodoměrné šachtice na pozemku ve vlastnictví
města Příbram p. č. 284/3 v k. ú. Zdaboř, umístění 4 ks sloupu veřejného
osvětlení na pozemku ve vlastnictví města Příbram p. č. 219/59 v k. ú. Zdaboř
a umístění plastového sloupku SEK na pozemku ve vlastnictví města Příbram p.
č. 219/59 v k. ú. Zdaboř, vše ve prospěch pozemků p. č. 219/1, p. č. 219/46,
p. č. 219/60, p. č. 219/49, p. č. 219/63, p. č. 219/62 a p. č. 219/40, vše v k.

 
Rada města, 28. jednání, dne 29.11.2021 Strana 24/42



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

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. Při stavbě musí být postupováno v
součinnosti se společností Městské lesy Příbram s.r.o.
 
Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 300/12  - komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za
cenu 50 Kč/bm
 
pozemek p. č. 284/3  - komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm, uložení podélné do
komunikace za cenu 200 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm
- umístění vodoměrné šachtice (1,08 m2) za cenu 108 Kč/ks
- umístění revizní šachty kanalizace (0,79 m2) za cenu 100 Kč/ks
 
 
pozemek p. č. 219/59   - komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm, uložení podélné do
komunikace za cenu 200 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm
- umístění sloupu veřejného osvětlení za cenu 0 Kč/ks
- umístění plastového sloupku SEK za cenu 10.000 Kč/ks
 
pozemek p. č. 284/2 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm, uložení podélné do
komunikace za cenu 200 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm
 
pozemek p. č. 301/1 - účelová komunikace, ostatní pozemek
- uložení do účelové komunikace za cenu 50 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku
za cenu 50 Kč/bm
 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 
 

 
2) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení přípojky splaškové kanalizace přes pozemky ve vlastnictví města

Příbram p. č. 284/2 a p. č. 219/59, oba v k. ú. Zdaboř a dále uložení přípojky vodovodu a přípojky
plynovodu přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č. 219/59 v k. ú. Zdaboř, ve prospěch pozemku
p. č. 219/62 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 pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje. Při stavbě
musí být postupováno v součinnosti se společností Městské lesy Příbram s.r.o.

Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 284/2 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm

pozemek p. č. 219/59    - komunikace III. třídy, 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.
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3) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení přípojky splaškové kanalizace, přípojky vodovodu, přípojky plynovodu

a přípojky SEK (síť elektronických komunikací) přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č. 219/59
v k. ú. Zdaboř, ve prospěch pozemku p. č. 219/40 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 pozemku, v jehož prospěch se
věcné břemeno zřizuje.

Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 219/59   - komunikace III. třídy, 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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení telekomunikačního
vedení a umístění rozvaděčů - pozemky v k. ú. Příbram a v k. ú. Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.1132/2021 54
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení telekomunikačního vedení přes pozemky ve vlastnictví města Příbram

uvedené níže v tabulce ocenění věcného břemene a umístění rozvaděčů na pozemcích ve vlastnictví
města Příbram p. č. 521/57, p. č. 515/83, p. č. 515/110, p. č. 515/91, p. č. 455/62, p. č. 455/72, p. č.
471/12 a p. č. 715/163, vše v k. ú. Březové Hory a na pozemcích p. č. 4239/9, p. č. 4246/95, p. č. 4232/2
a p. č. 4246/1, vše v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem
Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 64949681, za podmínky koordinace stavební akce se
stavebními záměry města a respektování požadavků Odboru investic a rozvoje města a Odboru silničního
hospodářství a za podmínky, že společnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1,
Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 64949681, bude s dostatečným předstihem o stavební akci informovat
veškeré nájemce, vypůjčitele a oprávněné subjekty v případech, kdy město Příbram uzavřelo smluvní
vztah týkající se dotčených pozemků a postupovat v součinnosti s nimi. Podmínkou zřízení věcného
břemene uložení telekomunikačního vedení přes pozemek p. č. 4233/86 v k. ú. Příbram je souhlas
ostatních podílových spoluvlastníků pozemku. Garantem dodržení stanovených podmínek je společnost
T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 64949681,
jako oprávněný z věcného břemene.

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

k. ú. Březové Hory p. č. 455/87 - komunikace III. třídy
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, uložení podvrtem pod komunikací za cenu 200 Kč/
bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/83 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/92 - komunikace III. třídy, chodník
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- uložení podvrtem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/47 - komunikace III. třídy
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, uložení podvrtem pod komunikací za cenu 200 Kč/
bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/85 - komunikace III. třídy (chodník)
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/11 - komunikace III. třídy
- uložení podvrtem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/81 - komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 521/233 - komunikace III. třídy (chodník)
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 521/231 - komunikace III. třídy
- uložení podvrtem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 521/87 - komunikace III. třídy (chodník)
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 521/172 - komunikace IV. třídy (chodník)
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 521/171 - komunikace III. třídy (chodník)
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 521/214 - komunikace IV. třídy (chodník)
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 521/164 - komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 521/71 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 521/198 - komunikace III. třídy
- uložení podvrtem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 521/203 - komunikace III. třídy
- uložení podvrtem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 521/57 - komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm, umístění
rozvaděče za cenu 10.000 Kč/ks

k. ú. Březové Hory p. č. 521/2 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, uložení podvrtem pod komunikací za cenu 200 Kč/
bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
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k. ú. Březové Hory p. č. 521/65 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 521/58 - komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 521/176 - komunikace III. třídy
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 521/177 - komunikace III. třídy
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 690/1 - komunikace II. třídy, ostatní pozemek
- uložení podvrtem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 690/9 - komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 515/79 - účelová komunikace, ostatní pozemek
- uložení do komunikace za cenu 100 Kč/bm,  uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 515/81 - komunikace III. třídy
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 515/80 - účelová komunikace, ostatní pozemek
- uložení do komunikace za cenu 100 Kč/bm,  uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 515/83 - komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm, umístění
rozvaděče za cenu 10.000 Kč/ks

k. ú. Březové Hory p. č. 515/110 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm, umístění rozvaděče za cenu 10.000 Kč/ks

k. ú. Březové Hory p. č. 515/102 - komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 515/85 - komunikace III. třídy
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, uložení podvrtem pod komunikací za cenu 200 Kč/
bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 515/86 - účelová komunikace,  ostatní pozemek
- uložení do komunikace za cenu 100 Kč/bm,  uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 515/87 - účelová komunikace
- uložení do komunikace za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 515/88 - komunikace III. třídy
- uložení podvrtem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 515/89 - účelová komunikace, ostatní pozemek
- uložení do komunikace za cenu 100 Kč/bm,  uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
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k. ú. Březové Hory p. č. 515/90 - komunikace III. třídy
- uložení podvrtem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 515/92 - komunikace III. třídy, chodník
- uložení podvrtem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 515/91 - komunikace III. třídy, komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
- uložení podvrtem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení
v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm, umístění rozvaděče za cenu 10.000 Kč/ks

k. ú. Březové Hory p. č. 515/112 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 515/118 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 515/217 - komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 515/218 - komunikace III. třídy, komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
- uložení podvrtem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení
v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 716/1 - komunikace III. třídy, komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
- uložení podvrtem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení
v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 479/13 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 716/6 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/80 - komunikace IV. třídy (chodník)
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/56 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/57 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/55 - komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/59 - komunikace III. třídy
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/79 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/62 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm, umístění rozvaděče za cenu 10.000 Kč/ks
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k. ú. Březové Hory p. č. 455/65 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/63 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/15 - komunikace III. třídy
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/16 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/67 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/78 - komunikace III. třídy, komunikace IV. třídy (chodník)
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/74 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/9 - komunikace III. třídy
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, uložení podvrtem pod komunikací za cenu 200 Kč/
bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/73 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/35 - ostatní pozemek
-uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/70 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/71 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/66 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/61 - komunikace III. třídy
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/72 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm, umístění rozvaděče za cenu 10.000 Kč/ks

k. ú. Březové Hory p. č. 455/60 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/36 - komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
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k. ú. Březové Hory p. č. 455/33 - komunikace III. třídy
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/31 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/21 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- uložení podvrtem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/10 - komunikace III. třídy
- uložení podvrtem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/19 - komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 471/19 - komunikace III. třídy
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 471/12 komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm, umístění
rozvaděče za cenu 10.000 Kč/ks

k. ú. Březové Hory p. č. 471/17 - komunikace III. třídy
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 471/22 - komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 479/73 - komunikace III. třídy
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 479/9 - komunikace IV. třídy (chodník)
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 479/81 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 479/7 - komunikace IV. třídy
- uložení do komunikace za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 479/1 - komunikace III. třídy, chodník, ostatní pozemek
- 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

k. ú. Březové Hory p. č. 479/4 - účelová komunikace, ostatní pozemek
- uložení do komunikace za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 479/3 - komunikace III. třídy
- uložení podvrtem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 479/77 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- uložení podvrtem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
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k. ú. Březové Hory p. č. 479/10 - komunikace IV. třídy (chodník)
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 479/86 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 479/34 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 479/30 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 479/37 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 715/163 - komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm, umístění
rozvaděče za cenu 10.000 Kč/ks

k. ú. Příbram p. č. 4232/6 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4235/93 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4232/39 - komunikace III. třídy
- uložení podvrtem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4238/2 - komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4239/37 - komunikace III. třídy
- uložení podvrtem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4241/2 - komunikace III. třídy
- uložení podvrtem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4239/43 - komunikace IV. třídy (chodník)
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4239/45 - komunikace III. třídy (chodník)
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4239/2 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4219/88 - komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4219/17 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4219/51 - ostatní pozemek
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- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4235/75 - účelová komunikace, ostatní pozemek
- uložení do komunikace za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 2290/18 - komunikace IV. třídy (chodník)
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Příbramp. č. 4239/9 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm, umístění rozvaděče za cenu 10.000 Kč/ks

k. ú. Příbram p. č. 4239/29 - komunikace IV. třídy (chodník)
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4232/50 - účelová komunikace, ostatní pozemek
- uložení do komunikace za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4239/35 - komunikace IV. třídy (chodník)
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4232/48 - 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

k. ú. Příbram p. č. 4232/49 - komunikace IV. třídy (chodník)
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4232/47 - účelová komunikace
- uložení do komunikace za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4232/19 - komunikace IV. třídy (chodník)
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4232/53 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 715/313 - komunikace IV. třídy (chodník)
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 715/193 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 715/70 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4233/119 - komunikace III. třídy
- uložení podvrtem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4246/95 - komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm, umístění
rozvaděče za cenu 10.000 Kč/ks

k. ú. Příbram p. č. 4244/1 - komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
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- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4233/50 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4233/115 - komunikace III. třídy
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 479/80 - komunikace III. třídy, ostatní pozemek
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4239/40 - komunikace IV. třídy (chodník)
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4232/31 - komunikace III. třídy
- uložení podvrtem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4239/48 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4239/47 - komunikace IV. třídy (chodník)
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4219/21 - komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4232/2 - komunikace III. třídy, komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
- uložení podvrtem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm, uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/
bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení
v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm, umístění rozvaděče za cenu 10.000 Kč/ks

k. ú. Příbram p. č. 4246/1 - komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm, umístění
rozvaděče za cenu 10.000 Kč/ks

k. ú. Příbram p. č. 4232/5 - komunikace III. třídy, chodník, ostatní pozemek
- uložení podvrtem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm, uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/
bm, podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení
v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 455/64 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Březové Hory p. č. 515/78 - komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4239/38 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4233/70 - komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4232/37 - komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
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- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

k. ú. Příbram p. č. 4233/86 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm (podíl 377/11429)

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

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

 
1. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení plynovodů a
veřejných částí přípojek - pozemky v k. ú. Příbram 2. Žádost o uzavření
dohod o realizaci přeložek plynovodních přípojek a částí odběrného
plynového zařízení a o právu provést stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006
Sb.

Usnesení číslo: R.usn.č.1133/2021 55
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení plynovodů a veřejných částí přípojek přes pozemky

ve vlastnictví města Příbram p. č. 35, p. č. 31, p. č. 988/5, p. č. 999/1, p. č. 999/2,
p. č. 100/3, p. č. 988/9, p. č. 74/3, p. č. 74/1, p. č. 74/25, p. č. 100/2, p. č. 86,
p. č. 1011, p. č. 1021/1, p. č. 1019, p. č. 3210/1, p. č. 1022, p. č. 1023/1, p.
č. 1021/4, p. č. 1023/40, vše v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti GasNet,
s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567,
za podmínky koordinace se stavebními záměry vlastníka pozemků a za podmínky
odstranění stávajícího plynárenského potrubí, které vlastník distribuční soustavy
mění za nové, z výše uvedených pozemků ve vlastnictví města. Budoucí oprávněný z
věcného břemene musí při dalším postupu respektovat skutečnost, že na pozemcích
p. č. 35 a p. č. 31, oba v k. ú. Příbram, se nachází optické kabely ve vlastnictví
města Příbram a dodržet podmínky dané Odborem životního prostředí k ochraně
veřejné zeleně.

Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 35 – komunikace III. třídy, chodník, ostatní pozemek
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace
za cenu 400 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním
pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 31 - komunikace IV. třídy (chodník)
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 988/5 - komunikace II. třídy, chodník
- uložení křížením komunikace za cenu 2.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace
za cenu 500 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 999/1  – komunikace IV. třídy (chodník)
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 999/2 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
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pozemek p. č. 100/3 - komunikace IV. třídy (chodník)
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 988/9 - komunikace II. třídy
- uložení průtahem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm, uložení křížením
komunikace za cenu 2.500 Kč/bm

pozemek p. č. 74/3 - komunikace IV. třídy (chodník)
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 74/1 - chodník, ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100
Kč/bm

pozemek p. č. 74/25 - účelová komunikace, ostatní pozemek
- uložení do komunikace za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu
100 Kč/bm

pozemek p. č. 100/2 - komunikace IV. třídy (chodník)
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 86 - komunikace IV. třídy, chodník, ostatní pozemek
- uložení do komunikace za cenu 100 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/
bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 1011 - komunikace IV. třídy, chodník, ostatní pozemek
- uložení do komunikace za cenu 100 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/
bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 1021/1 - komunikace III. třídy, komunikace IV. třídy (chodník), ostatní
pozemek
- podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu
100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 1019 - komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
- uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100
Kč/bm

pozemek p. č. 3210/1 - 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

pozemek p. č. 1022 - komunikace III. třídy
-  podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm

pozemek p. č. 1023/1 - komunikace III. třídy
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace
za cenu 400 Kč/bm

pozemek p. č. 1021/4 - komunikace III. třídy
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace
za cenu 400 Kč/bm
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pozemek p. č. 1023/40- komunikace III. třídy
- uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, podélné uložení do komunikace
za cenu 400 Kč/bm

Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 
2) schvaluje
 uzavření celkového počtu 6 dohod o realizaci přeložek plynovodních přípojek

a částí odběrných plynových zařízení a o právu provést stavbu, mezi městem
Příbram a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01
Ústí nad Labem, IČO 27295567, zastoupena společností GridServices, s.r.o., se
sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 27935311, která je dále
zastoupena společností Ingas Praha s.r.o., se sídlem Litevská 1174/8, Praha 10, 100
00, IČO 63672626, kdy předmětem bude:

- provedení přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení
(dále jen „OPZ“) a současně přemístění hlavního uzávěru plynu (dále jen „HUP“)
v následujícím rozsahu a za dále dohodnutých podmínek: vybudování nového HUP
vč. hlavního uzávěru plynu, plynoměru, uzávěru za plynoměrem, regulátoru tlaku
plynu, a to pro projekt č. 7700101286/5, objekt č. p. 41, který je součástí pozemku
p. č. 92, v k. ú. Příbram a to vše ve smyslu návrhu předloženém v příloze tohoto
materiálu.

- provedení přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení
(dále jen „OPZ“) a současně přemístění hlavního uzávěru plynu (dále jen „HUP“)
v následujícím rozsahu a za dále dohodnutých podmínek: vybudování nového HUP
vč. hlavního uzávěru plynu pro projekt č. 7700101286/12, objekt č. p. 45, který
je součástí pozemku p. č. 1006/2, v k. ú. Příbram a to vše ve smyslu návrhu
předloženém v příloze tohoto materiálu.

- provedení přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení
(dále jen „OPZ“) a současně přemístění hlavního uzávěru plynu (dále jen „HUP“) v
následujícím rozsahu a za dále dohodnutých podmínek: vybudování nového HUP vč.
hlavního uzávěru plynu pro projekt č. 7700101286/11, objekt č. p. 105, který je
součástí pozemku p. č. 27/1 v k. ú. Příbram, a to vše ve smyslu návrhu předloženém
v příloze tohoto materiálu.

- provedení přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení
(dále jen „OPZ“) a současně přemístění hlavního uzávěru plynu (dále jen „HUP“) v
následujícím rozsahu a za dále dohodnutých podmínek: úprava stávajícího objektu
HUP včetně hlavního uzávěru plynu pro projekt č. 7700101286/13, objekt č. p. 113,
který je součástí pozemku p. č. 268, v k. ú. Příbram a to vše ve smyslu návrhu
předloženém v příloze tohoto materiálu.

- provedení přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení
(dále jen „OPZ“) a současně přemístění hlavního uzávěru plynu (dále jen „HUP“) v
následujícím rozsahu a za dále dohodnutých podmínek: úprava stávajícího objektu
HUP včetně hlavního uzávěru plynu pro projekt č. 7700101286/14, objekt č. p. 114,
který je součástí pozemku p. č. 269, v k. ú. Příbram a to vše ve smyslu návrhu
předloženém v příloze tohoto materiálu.

- provedení přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení
(dále jen „OPZ“) a současně přemístění hlavního uzávěru plynu (dále jen „HUP“)
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v následujícím rozsahu a za dále dohodnutých podmínek: vybudování nového HUP
vč. hlavního uzávěru plynu pro projekt č. 7700101286/6, objekt č. p. 273, který
je součástí pozemku p. č. 1003/1, v k. ú. Příbram a to vše ve smyslu návrhu
předloženém v příloze tohoto materiálu.
 

 

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

 
Realizace soustav DČOV v místních částech města Příbram – Bytíz a Zavržice
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory

Usnesení číslo: R.usn.č.1134/2021 57
1) schvaluje
 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 05291911 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na

projekt „Realizace soustav DČOV v místních částech města Příbram – Bytíz a Zavržice“.
 

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

 
Pověření tajemníka komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního
místa ředitele mateřské školy, Příbram VII, Bratří Čapků 278

Usnesení číslo: R.usn.č.1135/2021 58
1) pověřuje
 paní Mgr. Věru Holou funkcí tajemníka komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa

ředitele Mateřské školy, Příbram VII, Bratří Čapků 278 pro případ pracovní neschopnosti Bc. Marty
Pávkové, která byla pověřena funkcí tajemníka R.usn.č.0973/2021 ze dne 18.10.2021.

 

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

 
Zájezdový minibus – vyloučení účastníka a výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.1136/2021 59
1) rozhodla
 o vyloučení účastníka veřejné zakázky s názvem „Zájezdový minibus“ TURANCAR CZ s.r.o. se sídlem

Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5, IČO: 27172821 z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
 
2) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky s názvem „Zájezdový minibus“ tak, že vybírá

nabídku společnosti TEZAS servis a.s. se sídlem Panelová 289, 190 15 Praha 9 – Satalice, IČO:
24765180 za nabídkovou cenu 2 790 000,00 Kč bez DPH.

 
3) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o vyloučení a přidělení zakázky dle bodů 1. a 2. tohoto

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
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Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Zpracování studie vnitroblok ul. Legionářů/E. Beneše – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.1137/2021 60
1) bere na vědomí
 informaci o minitendru „Zpracování studie vnitroblok ul. Legionářů/E. Beneše“ (dále jen „veřejná zakázka“)

zadávaném na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda se zhotoviteli projektových dokumentací na
dopravní stavby“ s ev. č. VVZ: Z2021-010934, ve smyslu § 135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.

 
2) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění minitendru tak, že vybírá nabídku společnosti

PSDS s.r.o., se sídlem Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9 - Satalice, IČO: 28098064, za celkovou
nabídkovou cenu 270 000 Kč bez DPH.

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

2. uzavření prováděcí smlouvy na zakázku „Zpracování studie vnitroblok ul. Legionářů/E. Beneše“ se
společností PSDS s.r.o., se sídlem Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9 - Satalice, IČO: 28098064,
za celkovou nabídkovou cenu 270 000 Kč bez DPH.

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

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Zpracování studie vnitroblok ul. Mostecká/Sokolovská – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.1138/2021 61
1) bere na vědomí
 informaci o minitendru „Zpracování studie vnitroblok ul. Mostecká/Sokolovská“ (dále jen „veřejná

zakázka“) zadávaném na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda se zhotoviteli projektových
dokumentací na dopravní stavby“ s ev. č. VVZ: Z2021-010934, ve smyslu § 135 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.

 
2) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění minitendru tak, že vybírá nabídku společnosti

PSDS s.r.o., se sídlem Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9 - Satalice, IČO: 28098064, za celkovou
nabídkovou cenu 220 000 Kč bez DPH.

 
3) schvaluje
 1. závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;
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2. uzavření prováděcí smlouvy na zakázku „Zpracování studie vnitroblok ul. Mostecká/Sokolovská“ se
společností PSDS s.r.o., se sídlem Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9 - Satalice, IČO: 28098064,
za celkovou nabídkovou cenu 220 000 Kč bez DPH.

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

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Zpracování studie vnitroblok ul. Okružní – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.1139/2021 62
1) bere na vědomí
 informaci o minitendru „Zpracování studie vnitroblok ul. Okružní“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávaném

na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda se zhotoviteli projektových dokumentací na dopravní
stavby“ s ev. č. VVZ: Z2021-010934, ve smyslu § 135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.

 
2) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění minitendru tak, že vybírá nabídku společnosti

PSDS s.r.o., se sídlem Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9 - Satalice, IČO: 28098064, za celkovou
nabídkovou cenu 190 000 Kč bez DPH.

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

2. uzavření prováděcí smlouvy na zakázku „Zpracování studie vnitroblok ul. Okružní“ se společností
PSDS s.r.o., se sídlem Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9 - Satalice, IČO: 28098064, za celkovou
nabídkovou cenu 190 000 Kč bez DPH.

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

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Zpracování studie vnitroblok ul. A. Dvořáka – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.1140/2021 63
1) bere na vědomí
 informaci o minitendru „Zpracování studie vnitroblok ul. A. Dvořáka“ (dále jen „veřejná zakázka“)

zadávaném na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda se zhotoviteli projektových dokumentací na
dopravní stavby“ s ev. č. VVZ: Z2021-010934, ve smyslu § 135 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 minitendru tak, že vybírá nabídku společnosti

INGEM a.s., se sídlem Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, IČO: 63504006, za celkovou nabídkovou cenu
180 000 Kč bez DPH.

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

2. uzavření prováděcí smlouvy na zakázku „Zpracování studie vnitroblok ul. A. Dvořáka“ se společností
INGEM a.s., se sídlem Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, IČO: 63504006, za celkovou nabídkovou
cenu 180 000 Kč bez DPH.

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

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Zpracování územně technické studie silničního propojení ulic Mlynářská –
Jinecká, Příbram I – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.1141/2021 64
1) bere na vědomí
 informaci o minitendru „Zpracování územně technické studie silničního propojení ulic Mlynářská – Jinecká,

Příbram I“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávaném na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda se
zhotoviteli projektových dokumentací na dopravní stavby“ s ev. č. VVZ: Z2021-010934, ve smyslu § 135
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.

 
2) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění minitendru tak, že vybírá nabídku společnosti

PSDS s.r.o., se sídlem Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9 - Satalice, IČO: 28098064, za celkovou
nabídkovou cenu 159 000 Kč bez DPH.

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

2. uzavření prováděcí smlouvy na zakázku „Zpracování územně technické studie silničního propojení
ulic Mlynářská – Jinecká, Příbram I“ se společností PSDS s.r.o., se sídlem Trabantská 673/18, 190
15 Praha 9 - Satalice, IČO: 28098064, za celkovou nabídkovou cenu 159 000 Kč bez DPH.

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

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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