Město Příbram - RM 08.04.2016
Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení
z mimořádného jednání Rady města Příbram, konaného dne 08.04.2016
od 08.30 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, ověřovatelé
Ověřovatelé zápisu: Bc. Alena Ženíšková, Mgr. Václav Švenda
2) Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků
P r o g r a m:
1. Zahájení, určení ověřovatelů
2. Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků
3. Informace členů RM
4. Interpelace
5. Zadání zakázky – projektové dokumentace na výstavbu parkovišť
6. NOVÁK 800
7. Podklady pro rozhodování o případném převodu nástavbových bytů do vlastnictví nájemců v Příbrami
III- Dlouhá, Milínská ul. – systém zvýhodnění dlouhodobých oprávněných nájemníků nástavbových bytů
8. Uzavření smlouvy o reklamní činnosti se společností PBtisk a. s.
9. Různé
Hlasováno o návrhu Ing. Vařeky. (zařazení materiálu do programu)
R.usn.č.322/2016
hl. pro 5
R.usn.č.323/2016 (schválení programu)

hl. pro 5

3) Informace členů RM

4) Interpelace

5) Zadání zakázky – projektové dokumentace na výstavbu parkovišť
R.usn.č.324/2016
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
1) informace týkající se výzvy k předložení žádosti o dotaci na projekty výstavby parkovacích systémů.
2) informace týkající se poptávkového řízení předmětné veřejné zakázky
II. s c h v a l u j e
1) Udělení výjimky ze směrnice č. 2/2011 o zadávaní veřejných zakázek dle čl. VII, bod 6, písm. b).
2) Uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na realizaci zakázky dílčí části 1 –
Příbram V, Drkolnov s Ing. Miloslavem Blažejem za nabídkovou cenu 125.000,00 Kč bez DPH
(151.250,00 Kč vč. DPH).
3) Uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na realizaci zakázky dílčí části 2 –
Příbram V, u Březohorského hřbitova s Ing. Miloslavem Blažejem za nabídkovou cenu 135.000,00
Kč bez DPH (163.350,00 Kč vč. DPH).
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4) Uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na realizaci zakázky dílčí části 3 –
Příbram I, ul. Gen. Tesaříka s Ing. Čestmírem Kabátníkem za nabídkovou cenu 314.000,00 Kč bez
DPH (379.940,00 Kč vč. DPH).
5) Uzavřít smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na realizaci zakázky dílčí části 4 –
Příbram VIII, ul. Čechovská s Ing. Karlem Cibulkou za nabídkovou cenu 108.500,00 Kč bez DPH
(131.285,00 Kč vč. DPH).
6) Rozpočtové opatření na rok 2016 v rámci kapitálových výdajů kapitoly 786 – OIRM v souvislosti
s realizací zakázky na zpracování projektových dokumentací na výstavbu parkovišť ve výši 825.825
Kč, dle důvodové zprávy.
III. u k l á d á
OIRM učinit následné kroky související s uzavřením smluv dle bodu II. tohoto usnesení.
hl. pro 5
6) NOVÁK 800
R.usn.č.325/2016
Rada b e r e n a v ě d o m í
1) informaci o probíhajících přípravách a programu festivalu NOVÁK 800,
2) informaci o provedeném poptávkovém řízení na zajištění technického zabezpečení festivalu
NOVÁK 800,
3) informaci o provedení poptávkového řízení na zajištění občerstvení pro návštěvníky festivalu
NOVÁK 800.
hl. pro 5
R.usn.č.326/2016
Rada s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o zajištění občerstvení pro návštěvníky festivalu NOVÁK 800 se společností
Staročeský catering s. r. o., IČO: 29089417.
hl. pro 5
R.usn.č.327/2016
Rada na základě výsledku 1. kola poptávkového řízení zužuje výběr na firmy: Brum – licht s. r. o. a Promo
Tech s. r. o. a ukládá starostovi města rozhodnout ve 2. kole o nejvýhodnější nabídce.
hl. pro 5
7) Podklady pro rozhodování o případném převodu nástavbových bytů do vlastnictví nájemců
v Příbrami III- Dlouhá, Milínská ul. – systém zvýhodnění dlouhodobých oprávněných nájemníků
nástavbových bytů
R.usn.č.328/2016
Rada u k l á d á
1) MěRK zpracovat materiál a to v měsíčním odstupňování prodejní ceny,
2) OVV vyřadit materiál z programu zasedání ZM dne 25.04.2016 a zařadit materiál do programu
zasedání ZM dne 23.05.2016.
hl. pro 5
8) Uzavření smlouvy o reklamní činnosti se společností PBtisk a. s.
R.usn.č.329/2016
Rada I. s c h v a l u j e
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uzavření Smlouvy o reklamní činnosti se společností PBtisk a. s., Dělostřelecká 344, 261 01 Příbram I,
IČ: 48244627, jejímž předmětem je závazek města Příbram poskytnout za protiplnění v hodnotě 64 670
Kč bez DPH, služby za účelem propagace a reklamy zmíněné společnosti (dále jen „Smlouva“).
II. u k l á d á
OPVZ zajistit uzavření Smlouvy v souladu s bodem I. tohoto usnesení.
hl. pro 5

9) Různé

Zápis ověřili:
Bc. Alena Ženíšková
Mgr. Václav Švenda
Ing. Jindřich Vařeka,
starosta
Zapsala: Iva Černohorská
Dne 12.04.2016
Ověřeno: 14.04.2016
Vyvěšeno: 15.04.2016
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