Město Příbram - RM 05.08.2019
Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení
z jednání Rady města Příbram, konaného dne 05.08.2019
od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, ověřovatelé
Ověřovatelé zápisu Mgr. Zorka Brožíková; Mgr. Renáta Vesecká
2) Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků
P r o g r a m:
1. Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM, určení ověřovatelů
2. Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků
3. Informace členů RM
4. Interpelace
5. Úprava lhůty pro úhradu snížené sazby poplatku za zachycení v protialkoholní a protitoxikomanické
záchytné stanici od 01.08.2019
6. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019
7. Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2019
8. Revokace usnesení RM č. 655/2019 z důvodu administrativní chyby
9. Městské kulturní centrum, organizační složka bez právní subjektivity – jmenování vedoucího
10. Prodej osobního automobilu ŠKODA SUPERB, RZ: 3S0 5400
11. Přehled účasti členů na jednání komisí RM za I. pololetí 2019
12. Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za I. pololetí 2019
13. Žádost Městského kulturního centra Příbram o uzavření smlouvy o výpůjčce k nebytovému prostoru č. 701
v budově čp. 18, Špitálská ulice, v Příbrami I
14. Schválení věcných darů hostům města nebo organizátorům akcí v roce 2018
15. Přidělení sociálního bytu
16. Podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof
na projekt „Svátek seniorů 2019“
17. Souhrnná zpráva o vodohospodářském majetku města Příbram za rok 2018
18. Stanovení nájemného společnosti 1.SčV, a.s. a plán investic do vodohospodářského majetku města na rok
2020
19. Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo „Výměna vodovodního a kanalizačního řadu a prodloužení dešťové
kanalizace v Na Leštině, Příbram IX“ řešící samostatně přechod sítí přes ulici Balbínova
20. Návrh plánu běžných oprav a údržby vodohospodářského majetku města Příbrami na rok 2019
21. Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – Výchova a vzdělávání
22. Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – Kulturní aktivity
23. Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – Památky místního významu
24. Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – Zahraniční a meziobecní spolupráce
25. Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – Činnost sportovních organizací 2020
26. Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – Jednorázové sportovní akce 2020
27. Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – Reprezentant ČR 2020
28. Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – Vrcholový sport 2020
29. Žádost o dotaci ……………
30. Žádost o dotaci – TK ROJA Příbram
31. Zápisy z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport
32. Zahraniční komise – zápis z jednání 26.06.2019
33. Dodatek ke zřizovací listině Městského kulturního centra
34. Platové náležitosti ředitelů škol a školských zařízení – platové třídy a příplatky za vedení
35. Revokace R.usn.č.702/2019 – navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy a školní jídelny
36. Žádost o navýšení počtu kmenových zaměstnanců Technických služeb města Příbrami, p.o.
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Audit SZM PB, p.o. - informace o aktuálním provozním stavu organizace SZM Příbram, p.o.
a odstraněných nedostatcích (03/2019-07/2019)
Souhlas zřizovatele k přenechání předmětu výpůjčky – HC Příbram, z.s.
Zimní stadion – žádost o souhlas zřizovatele k přenechání části předmětu výpůjčky, žádost o souhlas
zřizovatele s investiční akcí
Rozšíření parkovacích míst v ul. Gen. Kholla – přeložka distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie
Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace města Příbram
Úprava plynové kotelny – ZŠ Březové Hory – výběr dodavatele
Záměr výkupu pozemku p. č. 163/1 v k. ú. Zavržice
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků p.č. 500, p.č. 501/1 a p.č. 501/2, vše v k.ú. Březové Hory
Žádost o prodej pozemku p.č. 1373/4 v katastrálním území Příbram
Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu stavby – Objektu zázemí, Nový Rybník, Příbram VIII
Instalace označovačů jízdenek do autobusů MHD Příbram
Chodníky v Příbrami – 2019 – výběr dodavatele a zrušení dílčích částí
Zastávkové přístřešky 2019 – výběr dodavatele
Různé

R.usn.č.742/2019
Rada s c h v a l u j e
stažení materiálů z programu dnešního jednání RM pod uvedenými body:
č. 13 - Žádost Městského kulturního centra Příbram o uzavření smlouvy o výpůjčce k nebytovému
prostoru č. 701 v budově čp. 18, Špitálská ulice, v Příbrami I,
č. 14 - Schválení věcných darů hostům města nebo organizátorům akcí v roce 2018,
č. 18 - Stanovení nájemného společnosti 1.SčV, a.s. a plán investic do vodohospodářského majetku
města na rok 2020.
hl. pro 5
R.usn.č.743/2019
Rada
schvaluje
upravený program dnešního jednání RM.
hl. pro 5
3) Informace členů RM

4) Interpelace

5) Úprava lhůty pro úhradu snížené sazby poplatku za zachycení v protialkoholní a protitoxikomanické
záchytné stanici od 01.08.2019
R.usn.č.744/2019
Rada b e r e n a v ě d o m í
úpravu lhůty pro úhradu snížené sazby poplatku za zachycení v protialkoholní a protitoxikomanické
záchytné stanici od 01.08.2019 (změna kalendářních dnů na pracovní dny).
hl. pro 5
6) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019 (a – h)
R.usn.č.745/2019
Rada I. s c h v a l u j e
6 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 –
OE o částku 1.198.414,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 778 - DAD ve stejné výši z důvodu přijetí
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individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2019 v rámci Podpory
profesionálních divadel dle veřejnoprávní smlouvy agendového čísla: S-1783/KUL/2019
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o částku
1.198.414,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 778 - DAD ve stejné výši z důvodu přijetí individuální
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2019 v rámci Podpory
profesionálních divadel dle veřejnoprávní smlouvy agendového čísla: S-1783/KUL/2019.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0223

741 - OE

RP0223

778 DAD

paragraf

3311

název akce

4122

účelový
znak
612

5336

612

002 Transfery
neinvestiční

pol.

002 Neinvestiční
přijaté transfery

prvek
rozpočtu
4184

4185

popis

částka změny

DAD - dotace ze StČ. fondu
v rámci koncepční podpory
divadel
Dotace z KÚ Středočeského
kraje - koncepční podpora
divadel

1 198 414,00

1 198 414,00

6 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 v rámci kapitálových výdajů
na kapitole 760 - OŘPD
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 v rámci kapitálových výdajů na kapitole 760 –
OŘPD.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0216

760 OŘPD
760 OŘPD
760 OŘPD

3113

6121

3113

6121

3113

6121

RP0216
RP0216

účelový
znak

17968

název akce
002 Monitoring a
publicita
004 Půdní vestavba ZŠ
28. října, Příbram VII
004 Půdní vestavba ZŠ
28. října, Příbram VII

prvek
rozpočtu
4470
4487
4488

popis
Půdní vestavba ZŠ 28.
října 1
Půdní vestavba ZŠ 28.
října, Příbram VII 90 %
Půdní vestavba 28.
října, Příbram VII 10 %

částka
změny
-1 815,00
1 633,50
181,50

6 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 v rámci běžných výdajů
na kapitole 721 - OIT z důvodu realizace projektu Modernizace městského informačního systému MěÚ
Příbram
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 v rámci běžných výdajů na kapitole 721 - OIT
z důvodu realizace projektu Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0222

721 - OIT

3639

5168

účelový
znak
17015

RP0222

721 - OIT

3639

5168

17016

RP0222

721 - OIT

3639

5168

RP0222

721 - OIT

6171

5901

název akce

prvek
rozpočtu
4018

002 Modernizace městského
informačního systému MěÚ
Příbram
002 Modernizace městského
informačního systému MěÚ
Příbram
002 Modernizace městského
informačního systému MěÚ
Příbram
001 Provozní výdaje OIT

4019

4020

3106

popis
Technická
podpora SR 5ˇ%
Technická
podpora EU - 85
%
Technická
podpora vlastní
zdroje 10 %
Rezerva

částka
změny
3 926,45

66 749,65

7 852,90

-78 529,00

6 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. snížení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 98348) o částku 169.589,50 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV
ve stejné výši z důvodu finančního vypořádání přijaté zálohy neinvestiční dotace na volby
do Evropského parlamentu konané dne 24. a 25. května 2019 (vrácení nevyčerpané částky 169.589,50 Kč
do státního rozpočtu)
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. snížení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE
(dotace, ÚZ 98348) o částku 169.589,50 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OVV ve stejné výši
z důvodu finančního vypořádání přijaté zálohy neinvestiční dotace na volby do Evropského parlamentu
konané dne 24. a 25. května 2019 (vrácení nevyčerpané částky 169.589,50 Kč do státního rozpočtu).
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0213

741 - OE

RP0226

719 OVV

paragraf

6117

4111

účelový
znak
98348

5139

98348

pol.

název akce
002 Neinvestiční přijaté
transfery
014 Volby do Evropského
Parlamentu dne 24.25.5.2019

prvek
rozpočtu
1880
1863

popis
Volby do Evropského
parlamentu
Materiál

částka
změny
-169 589,50
-1 853,00
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RP0226

719 OVV

6117

5169

98348

RP0226

719 OVV

6117

5156

98348

RP0226

719 OVV

6117

5161

98348

RP0226

719 OVV

6117

5021

98348

RP0226

719 OVV

6117

5031

98348

RP0226

719 OVV

6117

5032

98348

RP0226

719 OVV

6117

5038

98348

RP0226

719 OVV

6171

5171

98348

RP0226

719 OVV

6117

5019

98348

RP0226

719 OVV

6117

5164

98348

RP0226

719 OVV

6117

5011

98348

RP0226

719 OVV

6117

5029

98348

014 Volby do Evropského
Parlamentu dne 24.25.5.2019
014 Volby do Evropského
Parlamentu dne 24.25.5.2019
014 Volby do Evropského
Parlamentu dne 24.25.5.2019
014 Volby do Evropského
Parlamentu dne 24.25.5.2019
014 Volby do Evropského
Parlamentu dne 24.25.5.2019

1864

Nákup ostatních
služeb

-10 588,00

1865

Pohonné hmoty a
maziva

541,00

1866

Služby pošt

-8 119,00

1891

Ostatní osobní výdaje

-119 466,00

1892

-1 293,00

014 Volby do Evropského
Parlamentu dne 24.25.5.2019
014 Volby do Evropského
Parlamentu dne 24.25.5.2019
014 Volby do Evropského
Parlamentu dne 24.25.5.2019
014 Volby do Evropského
Parlamentu dne 24.25.5.2019
014 Volby do Evropského
Parlamentu dne 24.25.5.2019
014 Volby do Evropského
Parlamentu dne 24.25.5.2019
014 Volby do Evropského
Parlamentu dne 24.25.5.2019

1893

Povinné pojistné na
sociální zabezpečení
a příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti
Povinné pojistné na
veřejné zdravotní
pojištění
Povinné pojistné na
úrazové pojištění

1895

Opravy a udržování

-10 000,00

1928

Refundace

-4 555,00

4668

Nájemné

-8 748,50

4669

Platy

-5 000,00

4706

Refundace OSVČ

723,00

1894

-745,00

-486,00

6 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných a kapitálových
výdajů v rámci kapitoly 736 - SÚÚP
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných a kapitálových výdajů
v rámci kapitoly 736 – SÚÚP.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0218

736 SÚÚP
736 SÚÚP

2169

5901

002 Rezerva

3636

6119

001 Investiční nákupy a
výdaje související

RP0218

účelový
znak

název akce

prvek
rozpočtu
3529

popis

částka změny

Rezerva

-620 000,00

4739

Územní studie zeleně
města Příbram

620 000,00

6 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE (příspěvek ÚZ 13013) o částku 15.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 749 - MěRK
ve stejné výši z důvodu přijetí příspěvku od Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Příbrami dle Dohody
o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku na jeho vyhrazení
z regionálního projektu Šance pro zdravotně postižené ve Středočeském kraji financovaného z OP
Zaměstnanost
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 OE (příspěvek ÚZ 13013) o částku 15.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 749 - MěRK ve stejné výši
z důvodu přijetí příspěvku od Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Příbrami dle Dohody o vyhrazení
společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku na jeho vyhrazení z regionálního
projektu Šance pro zdravotně postižené ve Středočeském kraji financovaného z OP Zaměstnanost.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

účelový
znak

název akce

RP0228

749 MěRK
749 MěRK

6409

5011

13013

6409

5011

13013

001 Běžné výdaje - správa
a údržba bytů a nebytů
001 Běžné výdaje - správa
a údržba bytů a nebytů

RP0228

prvek
rozpočt
u
4590

popis

částka
změny

85 % ESF - Platy

9 514,90

4589

15 % SR - Platy

1 679,10
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RP0228

RP0230

749 MěRK
749 MěRK
749 MěRK
749 MěRK
741 - OE

RP0230

741 - OE

RP0228
RP0228
RP0228

Rada

6409

5031

13013

6409

5031

13013

6409

5032

13013

6409

5032

13013

4116

13013

4116

13013

001 Běžné výdaje - správa
a údržba bytů a nebytů
001 Běžné výdaje - správa
a údržba bytů a nebytů
001 Běžné výdaje - správa
a údržba bytů a nebytů
001 Běžné výdaje - správa
a údržba bytů a nebytů
002 Neinvestiční přijaté
transfery
002 Neinvestiční přijaté
transfery

2 379,15

4588

85 % ESF - Pojistné na
sociální zabezpečení
15 % SR - Pojistné na
sociální zabezpečení
85 % ESF - Pojistné na
veřejné zdravotní pojištění
15 % SR - Pojistné na
veřejné zdravotní pojištění
85 % ESF

4587

15 % SR

2 250,00

4592
4591
4594
4593

419,85
855,95
151,05
12 750,00

II. d o p o r u č u j e ZM

6 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně kapitálových výdajů
v rámci kapitoly 786 - OIRM z důvodu realizace projektu Bezbariérový přístup do Kulturního domu
schválit rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně kapitálových výdajů v rámci
kapitoly 786 - OIRM z důvodu realizace projektu Bezbariérový přístup do Kulturního domu.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0224

786 - OIRM

3319

6121

RP0224

786 - OIRM

3319

6121

RP0224

786 - OIRM

3319

6121

RP0224

786 - OIRM

3639

6121

účelový
znak
34501

název akce
036 Bezbarierový
přístup do
Kulturního domu
036 Bezbarierový
přístup do
Kulturního domu
036 Bezbarierový
přístup do
Kulturního domu
022 Kulturní dům
Příbram

prvek
rozpočtu
4741

popis

částka změny

MK - investiční dotace

4 646 600,00

4742

Město - uznatelné
výdaje

1 991 400,00

4743

Město - neuznatelné
výdaje

99 875,00

4551

Bezbariérový vstup

-6 737 875,00

6 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů v rámci kapitoly
721 - OIT z důvodu realizace projektu Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram
schválit rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů v rámci kapitoly 721
- OIT z důvodu realizace projektu Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

účelový
znak

RP0214
RP0214

721 - OIT
721 - OIT

6171
3639

5901
6111

17968

RP0214

721 - OIT

3639

6111

17969

RP0214

721 - OIT

3639

6111

název akce
001 Provozní výdaje OIT
002 Modernizace
městského informačního
systému MěÚ Příbram
002 Modernizace
městského informačního
systému MěÚ Příbram
002 Modernizace
městského informačního
systému MěÚ Příbram

prvek
rozpočtu
3106
4009

popis

částka změny

Rezerva
Programové
vybavení SR - 5 %

-8 250 748,00
412 537,40

4010

Programové
vybavení EU - 85 %

7 013 135,80

4011

Programové
vybavení vlastní
zdroje - 10 %

825 074,80

hl. pro 5
7) Úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2019 (a – d)
R.usn.č.746/2019
Rada s c h v a l u j e
7 a) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci kapitoly 792 - FOVM na straně
běžných výdajů dle usnesení RM ze dne 04.02.2019 R.usn.č. 85/2019 bodu II.
úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci kapitoly 792 - FOVM na straně běžných výdajů
dle usnesení RM ze dne 04.02.2019 R.usn.č. 85/2019 bodu II.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

účelový
znak

název akce

prvek
rozpočtu

popis

částka změny
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RP0210
RP0210

792 FOVM
792 FOVM

3639

5169

3639

5171

001 Běžné
výdaje
001 Běžné
výdaje

3777

Nákup ostatních služeb

227 160,00

4573

Příbram III, Komenského
náměstí - výměna
vodohospodářských sítí

-227 160,00

7 b) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci kapitoly 786 - OIRM na straně běžných
výdajů dle usnesení RM ze dne 04.02.2019 R.usn.č. 85/2019 bodu II.
úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci kapitoly 786 - OIRM na straně běžných výdajů dle
usnesení RM ze dne 04.02.2019 R.usn.č. 85/2019 bodu II.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0211

786 OIRM
786 OIRM

3231

5171

3111

5171

RP0211

účelový
znak

název akce
020 Základní
umělecké školy
011 Stavebnictví
různé

prvek
rozpočtu
3256

popis

částka změny

Opravy a udržování

-479 263,00

3519

Opravy MŠ

479 263,00

7 c) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města v rámci kapitálových výdajů na kapitole 786 - OIRM dle
usnesení RM ze dne 04.02.2019 R.usn.č. 85/2019 bodu II.
úpravu rozpisu rozpočtu města v rámci kapitálových výdajů na kapitole 786 - OIRM dle usnesení RM
ze dne 04.02.2019 R.usn.č. 85/2019 bodu II.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0220

786 OIRM
786 OIRM
786 OIRM
786 OIRM

3412

6121

3639

6121

2219

6121

2219

6121

RP0220
RP0220
RP0220

účelový
znak

název akce
012 Zázemí na
Novém rybníku
023 Revitalizace
sídliště "Cíl"
007 Parkovací
stání
007 Parkovací
stání

prvek
rozpočtu
3859

popis

částka změny

Realizace stavby

280 000,00

4552

Realizace stavby

-280 000,00

4238

Parkovací stání - ul. Gen.
Kholla, Příbram VII
Parkovací stání - ul.
Legionářů, Příbram VII

-639 520,00

4239

639 520,00

7 d) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města v rámci běžných výdajů na kapitole 786 - OIRM dle
usnesení RM ze dne 04.02.2019 R.usn.č. 85/2019 bodu II.
úpravu rozpisu rozpočtu města v rámci běžných výdajů na kapitole 786 - OIRM dle usnesení RM ze dne
04.02.2019 R.usn.č. 85/2019 bodu II.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0221

786 OIRM
786 OIRM

3231

5171

3122

5171

RP0221

účelový
znak

název akce
020 Základní
umělecké školy
012 Střední
školy

prvek
rozpočtu
3256

popis

částka změny

Opravy a udržování

-482 107,00

3289

Opravy a údržba

482 107,00

hl. pro 5
8) Revokace usnesení RM č. 655/2019 z důvodu administrativní chyby
R.usn.č.747/2019
Rada s c h v a l u j e
1) revokaci usnesení RM č. 655/2019 ze dne 24.06.2019,
2) převzetí technického zhodnocení – zhotovení nového osvětlení minigolfu a skateparku v areálu
Nový rybník do účetnictví města Příbram v celkové částce 296.492,00 Kč.
hl. pro 5
9) Městské kulturní centrum, organizační složka bez právní subjektivity – jmenování vedoucího
R.usn.č.748/2019
Rada I. j m e n u j e
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Bc. Vlastimila Ševra, vedoucím Městského kulturního centra, organizační složky bez právní subjektivity,
s účinností od 01.09.2019.
II. s o u h l a s í
s výkonem jiné výdělečné činnosti, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, spočívající
v přípravě, realizaci, koordinaci a produkci akcí Route 66 a Svatohorský Downtown vykonávané pro
zapsaný spolek Cowárna na základě dohody o pracovní činnosti za podmínky, že uvedená činnost
nebude vykonávána na pracovišti a v pracovní době, ani k této činnosti nebude užíván majetek
zaměstnavatele.
III. u r č u j e
Bc. Vlastimilu Ševrovi, vedoucímu Městského kulturního centra, organizační složky bez právní
subjektivity, plat ve výši uvedené v příloze č. 5 tohoto materiálu s účinností od 01.09.2019.
hl. pro 5
10) Prodej osobního automobilu ŠKODA SUPERB, RZ: 3S0 5400
R.usn.č.749/2019
Rada s c h v a l u j e
prodej osobního automobilu ŠKODA SUPERB, RZ: 3S0 5400 panu ……………, bytem ……………,
……………, za cenu 54.500,00 Kč, platba bude provedena v hotovosti do tří dnů od doručení usnesení
Rady města Příbram.
hl. pro 5
11) Přehled účasti členů na jednání komisí RM za I. pololetí 2019
R.usn.č.750/2019
Rada b e r e n a v ě d o m í
přehled účasti členů na jednání komisí RM za I. pololetí 2019.
hl. pro 5
12) Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za I. pololetí 2019
R.usn.č.751/2019
Rada b e r e n a v ě d o m í
přehled účasti členů na jednání výborů ZM za I. pololetí 2019.
hl. pro 5
13) Žádost Městského kulturního centra Příbram o uzavření smlouvy o výpůjčce k nebytovému prostoru
č. 701 v budově čp. 18, Špitálská ulice, v Příbrami I
(staženo z programu)
14) Schválení věcných darů hostům města nebo organizátorům akcí v roce 2018
(staženo z programu)
15) Přidělení sociálního bytu
R.usn.č.752/2019
Rada s c h v a l u j e
přidělení sociálního bytu č. ……, Příbram III, Dlouhá 103, pro ……………, trvale bytem
…………… podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města
Příbram“.
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hl. pro 5
16) Podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof
na projekt „Svátek seniorů 2019“
R.usn.č.753/2019
Rada s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof
na projekt „Svátek seniorů 2019“.
hl. pro 5
17) Souhrnná zpráva o vodohospodářském majetku města Příbram za rok 2018
R.usn.č.754/2019
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
souhrnnou zprávu o vodohospodářském majetku města Příbram za rok 2018, vyhotovenou společností
1. SčV, a.s., se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10.
II. u k l á d á
OIRM předložit zastupitelstvu města Příbram souhrnnou zprávu o vodohospodářském majetku města
Příbram za rok 2018, vyhotovenou společností 1. SčV, a.s., se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10.
hl. pro 5
18) Stanovení nájemného společnosti 1. SčV, a.s. a plán investic do vodohospodářského majetku města
na rok 2020
(staženo z programu)
19) Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo „Výměna vodovodního a kanalizačního řadu a prodloužení
dešťové kanalizace v Na Leštině, Příbram IX“ řešící samostatně přechod sítí přes ulici Balbínova
R.usn.č.755/2019
Rada s c h v a l u j e
1) provedení víceprací na realizaci stavby řešící samostatně přechod ul. Balbínova VH sítěmi za cenu
ve výši 401.580,00 Kč bez DPH, tj. 485.911,80 Kč vč. DPH,
2) uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 568/OIRM/2019 „Výměna vodovodního a kanalizačního
řadu a prodloužení dešťové kanalizace v Na Leštině, Příbram IX“ se společností 1. SčV a.s. se
sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, kterým bude navýšena cena smlouvy o dílo v původní výši
1.722.933,84 Kč bez DPH, řešící samostatně přechod ul. Balbínova VH sítěmi o 401.580,00 Kč
bez DPH.
hl. pro 5
20) Návrh plánu běžných oprav a údržby vodohospodářského majetku města Příbrami na rok 2019
R.usn.č.756/2019
Rada s c h v a l u j e
definitivní návrh plánu běžných oprav a údržby vodohospodářského majetku města Příbrami
na rok 2020, vyhotovený společností 1. SčV, a.s., se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10.
hl. pro 5
21) Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – Výchova a vzdělávání
R.usn.č.757/2019
Rada d o p o r u č u j e ZM
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schválit Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ v předloženém
znění.
hl. pro 5
22) Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – Kulturní aktivity
R.usn.č.758/2019
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – KULTURNÍ AKTIVITY v předloženém znění.
hl. pro 5
23) Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – Památky místního významu
R.usn.č.759/2019
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – PAMÁTKY MÍSTNÍHO VÝZNAMU
v předloženém znění.
hl. pro 5
24) Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – Zahraniční a meziobecní spolupráce
R.usn.č.760/2019
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – ZAHRANIČNÍ A MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE
v předloženém znění.
hl. pro 5
25) Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – Činnost sportovních organizací 2020
R.usn.č.761/2019
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – Činnost sportovních organizací 2020
v předloženém znění.
hl. pro 5
26) Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – Jednorázové sportovní akce 2020
R.usn.č.762/2019
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – Jednorázové sportovní akce 2020
v předloženém znění.
hl. pro 5
27) Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – Reprezentant ČR 2020
R.usn.č.763/2019
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – Reprezentant ČR 2020 v předloženém znění.
hl. pro 5
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28) Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – Vrcholový sport 2020
R.usn.č.764/2019
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit Program pro poskytování dotací pro rok 2020 – Vrcholový sport 2020 v předloženém znění.
hl. pro 5
29) Žádost o dotaci ……………
R.usn.č.765/2019
Rada n e d o p o r u č u j e ZM
schválit poskytnutí individuální dotace pro fyzickou osobu ……………, ……………, z důvodu nesplnění
Pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí č. 2/2018, čl. I bod 2, schválených
ZM dne 10.09.2018, usn. č. 1034/2018/ZM.
hl. pro 5
30) Žádost o dotaci – TK ROJA Příbram
R.usn.č.766/2019
Rada n e d o p o r u č u j e ZM
schválit poskytnutí individuální dotace pro subjekt TK ROJA Příbram z.s., Brodská 93, 261 01 Příbram
VIII, IČO: 06156355 a to z důvodu, že projekt byl již jednou podpořen v rámci dotačního řízení
programových dotací v roce 2019.
hl. pro 5
31) Zápisy z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport
R.usn.č.767/2019
Rada b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport ze dne 12.06.2019 a 25.06.2019.
hl. pro 5
32) Zahraniční komise – zápis z jednání 26.06.2019
R.usn.č.768/2019
Rada b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Zahraniční komise ze dne 26.06.2019.
hl. pro 5
33) Dodatek ke zřizovací listině Městského kulturního centra
R.usn.č.769/2019
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit dodatek zřizovací listiny organizační složky bez právní subjektivity Městské kulturní centrum
s účinností od 10.09.2019.
hl. pro 5
34) Platové náležitosti ředitelů škol a školských zařízení – platové třídy a příplatky za vedení
R.usn.č.770/2019
Rada s c h v a l u j e
1) změnu zařazení ředitelek mateřských škol a školní jídelny zřizovaných městem Příbram z 10.
do 11. platové třídy s účinností od 1. září 2019,
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2) příplatek za vedení ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram s účinností
od 1. září 2019 ve výši dle přílohy materiálu.
hl. pro 5
35) Revokace R.usn.č.702/2019 – navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy a školní
jídelny
R.usn.č.771/2019
Rada I. r e v o k u j e
usnesení R.usn.č. 702/2019 ze dne 08.07.2019.
II. s o u h l a s í
s podáním žádosti o
- navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy Waldorfské školy Příbram – mateřské
školy, základní školy a střední školy ze současných 105 na 199 žáků s účinností od 01.09.2019,
- navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oborů střední školy Waldorfské školy Příbram –
mateřské školy, základní školy a střední školy v oborech:
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř z 15 na 21 žáků
34-53-H/01 Reprodukční grafik z 15 na 21 žáků
78-42-M/06 Kombinované lyceum z 60 na 136 žáků
s účinností od 01.09.2019,
- navýšení nejvyššího povoleného počtu strávníků školní jídelny při Waldorfské škole Příbram –
mateřské škole, základní škole a střední škole z 300 na 500 strávníků s účinností od 01.09.2019.
hl. pro 5
36) Žádost o navýšení počtu kmenových zaměstnanců Technických služeb města Příbrami, p.o.
R.usn.č.772/2019
Rada s o u h l a s í
s navýšením počtu zaměstnanců Technických služeb města Příbrami, p.o. o 5 kmenových
zaměstnanců s účinností od 01.10.2019.
hl. pro 5
37) Audit SZM PB, p.o. - informace o aktuálním provozním stavu organizace SZM Příbram, p.o.
a odstraněných nedostatcích (03/2019-07/2019)
R.usn.č.773/2019
Rada b e r e n a v ě d o m í
1) informace o aktuálním provozním stavu organizace SZM Příbram, p.o a odstraněných nedostatcích
plynoucích z provedeného auditu (6-7/2018) za období 03/2019 až 07/2019, dle důvodové zprávy,
2) informace, týkající se odstranění havarijního stavu elektronické požární signalizace v budově
Sportovní haly.
hl. pro 5
38) Souhlas zřizovatele k přenechání předmětu výpůjčky – HC Příbram, z.s.
R.usn.č.774/2019
Rada u d ě l u j e
1) souhlas SZM Příbram, p.o., IČO 71217975, k přenechání části předmětu výpůjčky (nebytové
nájemní prostory v budově Zimního stadionu, konkrétně šatna „Spartak“ v malé hale, o přibližné
velikosti 29 m2) do užívání jinému, a to zapsanému spolku Hokejový klub HC Příbram, z.s., IČO
47072741, na dobu delší než 6 měsíců, dle parametrů uvedených v příloze č.1 – Dodatek č. 1
k nájemní smlouvě ze dne 06.02.2018,
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2) souhlas SZM Příbram, p.o., IČO 71217975, k přenechání části předmětu výpůjčky (nebytové
nájemní prostory v budově Zimního stadionu, konkrétně sklad ve velké hale, o přibližné velikosti
32 m2) do užívání jinému, a to zapsanému spolku Hokejový klub HC Příbram, z.s., IČO 47072741,
na dobu delší než 6 měsíců, dle parametrů uvedených v příloze č.1 – Dodatek č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 06.02.2018,
3) souhlas SZM Příbram, p.o., IČO 71217975, k uzavření dodatku č.1 k „Nájemní smlouvě“ ze dne
06.02.2018, se spolkem Hokejový klub HC Příbram, z.s., IČO 47072741, jehož obsahem bude
změna předmětu budoucího nájmu ve smyslu přílohy č. 1 tohoto materiálu.
hl. pro 5
39) Zimní stadion – žádost o souhlas zřizovatele k přenechání části předmětu výpůjčky, žádost
o souhlas zřizovatele s investiční akcí
R.usn.č.775/2019
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
na vědomí informace týkající se výběrového řízení na nebytový prostor na ochozu Zimního stadionu
Příbram, Legionářů č.p. 378, Příbram VII.
II. u d ě l u j e
1) souhlas SZM Příbram, p.o., IČO 71217975, k přenechání části předmětu výpůjčky (nebytové
nájemní prostory v budově Zimního stadionu, konkrétně multifunkční nájemní nebytové prostory prodejna, o velikosti 190 m 2) do užívání jinému, a to společnosti ALL SPORTS a.s., IČO 26770164,
na dobu delší než 6 měsíců, na základě vyhodnocení výběrového řízení, dle parametrů uvedených
v příloze č. 1 předkládaného materiálu – Návrh „Smlouva o smlouvě budoucí“,
2) souhlas SZM Příbram, p.o., IČO 71217975, k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, se společností
ALL SPORTS a.s., IČO 26770164, ve věci pronájmu nájemních nebytových prostor o přibližné
velikosti 190 m2, dle parametrů uvedených v příloze č. 1 předkládaného materiálu – Návrh
„Smlouva o smlouvě budoucí“,
3) souhlas vlastníka objektu (Zimní stadion, Legionářů 378) k rekolaudaci předmětných nájemních
prostor (multifunkční nájemní nebytové prostory - prodejna, o přibližné velikosti 190 m 2)
z provozovny prodejny nábytku na multifunkční nájemní prostory – prodejnu sportovních potřeb,
4) souhlas SZM Příbram, p.o., IČO 71217975, k realizaci stavebních úprav potřebných ke změně
účelu užívání, a to dle parametrů uvedených v příloze č. 2 – Projektová dokumentace sumarizace.
III. s c h v a l u j e
předložený návrh – žádost o schválení investiční akce – zhotovení rekonstrukce nájemních nebytových
prostor v budově Zimního stadionu – multifunkční nájemní nebytové prostory - ochoz ZS, a to dle
přílohy č. 2 předkládaného materiálu.
hl. pro 5
40) Rozšíření parkovacích míst v ul. Gen. Kholla – přeložka distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie
R.usn.č.776/2019
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
nesouhlasné stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. s vydáním územního a stavebního povolení
ke stavbě: „Rozšíření parkovacích míst v ul. Gen. Kholla“ z důvodu umístění stávajícího podzemního
vedení vysokého napětí VN 22 kV a podzemního vedení nízkého napětí NN 0,4 kV v místě plánované
stavby parkovacích míst.
II. s c h v a l u j e
1) provedení přeložky stávajícího kabelového vedení 22 kV mezi trafostanicemi PB_3155 – Asia
a PB_3125 – sídl. Březové Hory na poz. č. 515/118 v délce cca 180 m a dále kabelové vedení
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0,4 kV AYKY 240 mezi trafostanicí PB_3155 – Asia a SR402 R1032 na čp. 191 v délce cca 20 m,
mezi SR502 R1388 na čp. 207 a SE602 R530 na čp. 190 v délce 50 m a kabelové vedení 0,4 kV
ANKOP 185 mezi SR502 R1388 na čp. 207 a TS PB_3125 – sídl. Březové Hory v délce 25 m a mezi
SR502 R1388 na čp. 207 a SR402 R1201 na čp. 192 v délce 30 m dle předběžného odhadu
celkových nákladů ve výši 1.209.500,00 Kč,
2) uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120071055 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035,
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly.
III. u k l á d á
OIRM ve spolupráci s OPVZ uzavřít smlouvu č. Z_S14_12_8120071055 o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie dle bodu II. tohoto usnesení.
hl. pro 5
41) Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace města Příbram
R.usn.č.777/2019
Rada d o p o r u č u j e ZM
v souladu s § 47 odst. 1 a 4, § 51 odst. 1 a 3, § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění, určit pana Ing. Jiřího Holého jako zastupitele
pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace města Příbram, a to do konce
funkčního období ZM.
hl. pro 5
42) Úprava plynové kotelny – ZŠ Březové Hory – výběr dodavatele
R.usn.č.778/2019
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Úprava plynové kotelny – ZŠ Březové Hory“ (dále jen
„veřejná zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.
II. r o z h o d u j e
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti
TO SYSTEM s.r.o., se sídlem V Brance 83, 261 01 Příbram, IČO: 28911822. Nabídková cena činí
1.413.555,00 Kč bez DPH.
III. s c h v a l u j e
1) závěry hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a pořadí dodavatelů,
2) uzavření smlouvy na zakázku „Úprava plynové kotelny – ZŠ Březové Hory“ se společností
TO SYSTEM s.r.o., se sídlem V Brance 83, 261 01 Příbram, IČO: 28911822; nabídková cena činí
1.413.555,00 Kč bez DPH.
IV. u k l á d á
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto
usnesení.
hl. pro 5
43) Záměr výkupu pozemku p. č. 163/1 v k. ú. Zavržice
R.usn.č.779/2019
Rada n e d o p o r u č u j e ZM
schválit záměr výkupu pozemku p. č. 163/1 v k. ú. Zavržice, který je ve vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, IČO 69797111.
hl. pro 5
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44) Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků p.č. 500, p.č. 501/1 a p.č. 501/2, vše v k.ú. Březové
Hory
R.usn.č.780/2019
Rada I. s c h v a l u j e
uzavření Dohody smluvních stran o ukončení nájemní smlouvy ze dne 13.03.2006, ve znění dodatku
č. 1 ze dne 24.11.2011, mezi pronajímatelem Římskokatolickou farností u kostela sv. Vojtěcha Příbram
VI – Březové Hory, IČO: 61100421 a nájemcem městem Příbram s datem ukončení tohoto smluvního
vztahu ke dni nabytí účinnosti smlouvy o výpůjčce dle bodu č. II. tohoto usnesení.
II. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Římskokatolickou farností u kostela sv. Vojtěcha Příbram VI –
Březové Hory, IČO: 61100421 se sídlem náměstí J. A. Alise 284, 261 01 Příbram jako půjčitelem
a městem Příbram jako vypůjčitelem, dle návrhu, který je součástí tohoto materiálu.
hl. pro 5
45) Žádost o prodej pozemku p.č. 1373/4 v katastrálním území Příbram
R.usn.č.781/2019
Rada d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej pozemku p.č. 1373/4, o výměře 40 m 2, v k.ú. Příbram, za cenu 862,00 Kč/m 2,
do vlastnictví ……………, bytem ……………, s tím, že kupující uhradí náklady spojené s vypracováním
znaleckého posudku ve výši 1.800,00 Kč.
hl. pro 5
46) Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu stavby – Objektu zázemí, Nový Rybník, Příbram VIII
R.usn.č.782/2019
Rada s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o pronájmu stavby – Objektu zázemí Nový rybník, Příbram VIII, zahrnující objekt
zázemí s pódiem o výměře 193 m 2 a zpevněné plochy s terasou o výměře 850 m 2 (to vše blíže
specifikováno ve znaleckém posudku č. 943 – 39/19 ze dne 17.06.2019 v příloze č. 1 tohoto materiálu)
na částech pozemků p. č. 4732 a p. č. 4212/2, to vše v k. ú. Příbram, mezi pronajímatelem městem
Příbram a nájemcem příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města Příbram (SZM Příbram, p. o.),
se sídlem Legionářů 378, Příbram VII, 261 01 Příbram, IČO 71217975. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou (počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího
po doručení výpovědi) zpětně od 15.06.2019, za účelem provozování občerstvení. Nájemné se
sjednává ve výši 518.457,00 Kč vč. DPH/rok za celý předmět nájmu s tím, že výše nájemného
za období duben – říjen kalendářního roku činí 418.754,00 Kč vč. DPH a za období listopad – březen
činí 99.703,00 Kč vč. DPH. Nájemné bude každoročně upraveno o roční míru inflace za uplynulý
kalendářní rok.
hl. pro 5
47) Instalace označovačů jízdenek do autobusů MHD Příbram
R.usn.č.783/2019
Rada s c h v a l u j e
1) v souvislosti se záměrem přistoupení města Příbram k integraci MHD Příbram se Středočeskou
integrovanou dopravou a Pražskou integrovanou dopravou uzavření dodatku ke Smlouvě
o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou, jehož předmětem bude
dovybavení 20 vozů MHD Příbram označovači jízdenek PID včetně příslušenství za celkovou cenu
1.048.600,00 Kč bez DPH (1.268.806,00 Kč vč. DPH), dle nabídky společnosti ARRIVA STŘEDNÍ
ČECHY s.r.o.
2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů, tj. snížení
rozpočtu kapitoly 741 – OE, prvku 3369 (Rezerva z dotačních titulů) o částku 1.268.806,00 Kč
a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 789 – SOSH, prvku 3655 (Dotace MHD) ve stejné výši,
z důvodu pokrytí nákladů na dovybavení vozů MHD Příbram označovači jízdenek PID.
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Změna se v rozpočtu města promítne takto:
Kap. 741 – OE prvek 3369, položka 5901
Kap. 789 – SOSH prvek 3655, položka 5193

- 1.268.806,00 Kč
1.268.806,00 Kč
hl. pro 5

48) Chodníky v Příbrami – 2019 – výběr dodavatele a zrušení dílčích částí
R.usn.č.784/2019
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Chodníky v Příbrami - 2019“ (dále jen „veřejná zakázka“)
zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
uvedenou v důvodové zprávě.
II. r o z h o d u j e
1) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku
Dílčí část 2 - společnosti Staler spol. s r.o., se sídlem Dubno 62, 261 01 Příbram, IČO: 01498240,
za nabídkovou cenu 988.088,00 Kč bez DPH,
2) o zrušení dílčí částí 1, 3 a 4 z důvodu nepodání žádné nabídky,
3) na základě ustanovení čl. V odst. 2 směrnice č. 1/2019 o zadání zakázky společnosti PROGNATUS
s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, 110 00 Praha, IČO 28952057 za nabídkovou cenu
350.000,00 Kč bez DPH na dílčí část 1, za nabídkovou cenu 120.000,00 Kč bez DPH na dílčí část 3
a za nabídkovou cenu 270.000,00 Kč bez DPH na dílčí část 4.
III. s c h v a l u j e
1) závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a pořadí dodavatelů,
2) uzavření smlouvy na zakázku „Chodníky v Příbrami - 2019“ se společností PROGNATUS s.r.o., se
sídlem Mezibranská 1579/4, 110 00 Praha, IČO 28952057 na dílčí části 1, 3 a 4 a se společností
Staler spol. s r.o., se sídlem Dubno 62, 261 01 Příbram, IČO: 01498240 na dílčí část 2 za nabídkové
ceny uvedené v bodě II.
IV. u k l á d á
1) učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto
usnesení,
2) učinit právní kroky související s rozhodnutím o zrušení dílčích částí veřejné zakázky dle bodu II
tohoto usnesení.
hl. pro 5
49) Zastávkové přístřešky 2019 – výběr dodavatele
R.usn.č.785/2019
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Zastávkové přístřešky 2019“ (dále jen „veřejná zakázka“)
zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
uvedenou v důvodové zprávě.
II. r o z h o d u j e
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti
STREETPARK s.r.o. se sídlem Ptáčov 40, 674 01 Třebíč, IČO 45144206 za nabídkovou cenu
1.838.729,00 Kč bez DPH.
III. s c h v a l u j e
1) závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek,
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2) uzavření smlouvy na zakázku „Zastávkové přístřešky 2019“ se společností STREETPARK s.r.o. se
sídlem Ptáčov 40, 674 01 Třebíč, IČO 4514420; nabídková cena činí 1.838.729,00 Kč bez DPH.
IV. u k l á d á
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto
usnesení.
hl. pro 5
50) Různé

Zápis ověřili:
Mgr. Zorka Brožíková
Mgr. Renáta Vesecká
Mgr. Jan Konvalinka, starosta
Zapsala: Stanislava Walenková
Příbram, dne: 08.08.2019
Ověřeno: 13.08.2019
Vyvěšeno: 15.08.2019
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