Město Příbram - RM 14.10.2019
Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů.
Usnesení
z jednání Rady města Příbram, konaného dne 14.10.2019
od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, kontrola zápisu z minulé RM, ověřovatelé
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Rotter, Svatopluk Chrastina
2) Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků
P r o g r a m:
1. Zahájení, kontrola zápisu z minulé RM, určení ověřovatelů
2. Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků
3. Informace členů RM
4. Interpelace
5. Přijetí účelově určených drobných darů od drobných dárců za květen až srpen 2019 pro středisko Psí
útulek
6. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Rožmitál pod Třemšínem
7. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Lazsko
8. Pronájem prostoru k podnikání č. 701 v Příbrami I, ul. Pivovarská čp. 132
9. Žádost o prominutí/snížení smluvní pokuty dle uzavřené SOD č. 1243/MěRK/2018 na zpracování
projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací uzavřené dne 4.12.2018
10. Informace o stavu a vymáhání pohledávek dlužníků MěRK k 31.7.2019, návrh na odpis nevymahatelných,
resp. promlčených pohledávek dlužníků po provedené právní revizi, návrh na stanovení limitu rentability
právního vymáhání
11. Výjimka ze zákazu požívání alkoholických nápojů
12. Koncert Michal Ambrož & Hudba Praha
13. Koncert písničkáře Pokáče
14. Komise RM
15. Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za I. čtvrtletí 2019 včetně plnění usnesení RM za minulá období
16. Návrh programu 11. zasedání ZM dne 04.11.2019
17. Personální změny ve složení pracovní skupiny Prevence kriminality
18. Vyklizení pozemků – plechové garáže – další postup
19. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019
20. Stanovení výše poplatku na rok 2020 (staženo z programu)
21. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů (staženo z programu)
22. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu (staženo z programu)
23. Návrh Dodatku č. 5 Směrnice č. 4/2005 o tvorbě a hospodaření s prostředky sociálního fondu
24. Freiberg – taneční turnaj 2019 (staženo z programu)
25. Žádost o dotaci – ……………
26. Žádost o dotaci – PeVan Gym
27. Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 – prošetření stížnosti
28. Platový výměr ředitelky Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvkové organizace
29. Waldorfská škola Příbram – souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru v rámci
projektu Obědy pro děti
30. Waldorfská MŠ – projednání přerušení provozu v období podzimních prázdnin
31. Navýšení nájemného dle ust. § 2249 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník u uzavřených nájemních smluv
na pronájem bytů na dobu neurčitou
32. Bezbariérový přístup do Kulturního domu – Dodatek č. 1
33. Předání nevyužívaného majetku
34. Žádost OA a VOŠ, Příbram I, Na Příkopech 104, o vydání souhlasu s podnájmem prostor školy
35. Návrhy na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019
36. Domovní ČOV Bytíz a Zavřžice – provozní náklady
37. Oprava chodníků v Balbínově ulici
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38.
39.
40.
41.
42.

Parkovací systém na Dvořákově nábřeží a na parkovišti ve Fibichově ulici
Záměr zakázky – „Zpracování projektových dokumentací – rozšíření parkovacích ploch v Příbrami“
Junior klub – dokončení stavebních úprav a přístavby - výsledek
PD Prokopská ulice
Různé

R.usn.č.970/2019
Rada
schvaluje
upravený program dnešního jednání RM.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
3) Informace členů RM

4) Interpelace

5) Přijetí účelově určených drobných darů od drobných dárců za květen až srpen 2019 pro středisko Psí
útulek
R.usn.č.971/2019
Rada s c h v a l u j e
přijetí účelově určených drobných darů od drobných dárců, uvedených v příloze za období květen až
srpen 2019, v celkové hodnotě 20.832,00 Kč, pro Technické služby města Příbrami, příspěvková
organizace, IČ 00068047 se sídlem U Kasáren 6, Příbram IV.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
6) Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Rožmitál pod Třemšínem
R.usn.č.972/2019
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů Městské policie Příbram s městem
Rožmitál pod Třemšínem.
II. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 04.11.2019.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
7) Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Lazsko
R.usn.č.973/2019
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů Městské policie Příbram s obcí
Lazsko.
II. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 04.11.2019.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
8) Pronájem prostoru k podnikání č. 701 v Příbrami I, ul. Pivovarská čp. 132
R.usn.č.974/2019

2

Město Příbram - RM 14.10.2019

Rada

schvaluje
pronájem prostoru k podnikání č. 701 v Příbrami I, ul. Pivovarská čp. 132 pro:
společnost NKD Móda, s.r.o., Gen. Lišky 969/3, Černice, 326 00 Plzeň, IČO 083 51 643, DIČ
CZ08351643, plátce DPH, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou tři měsíce, za cenu
1.000,00 Kč/m2/rok bez DPH, účel užívání maloobchod s textilním zbožím a domácími potřebami.
Předmětem pronájmu je nebytový prostor umístěný v:
1 .p.p. (sklep - sklad, celkem 167 m2)
1. n.p. (prodejní plocha, sklad, zázemí, celkem 470 m2)
2. n.p. (prodejní plocha, sklad, kancelář, zázemí, celkem 188 m2)
3. n.p. (sklad, celkem 128 m2)
4. n.p. (část) (kotelna - 9 m2, strojovna nákladního výtahu - 11 m2, zádveří s kovovými schody - 5 m2,
celkem 25 m2)
Celkem pronajímaná plocha: 978 m2 (dle schéma č. I – příloha č. 4 důvodové zprávy).
hl. pro 5
(nepřítomen 1)

9) Žádost o prominutí smluvní pokuty /částečné prominutí smluvní pokuty ze Smlouvy o dílo
č. 1243/MeRK/2018 na zpracování projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací
R.usn.č.975/2019
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o podané žádosti Ing. Jindřicha Káby, projektanta, IČO: 47063114, DIČ: CZ6905153178, se
sídlem Čechovská 59, 261 01 Příbram o prominutí smluvní pokuty /částečné prominutí smluvní pokuty
ze Smlouvy o dílo č. 1243/MeRK/2018 na zpracování projektové dokumentace a dodávky souvisejících
prací ze dne 4.12.2018.
II. n e d o p o r u č u j e ZM
prominutí nároků ze smluvní pokuty dle smlouvy o dílo č. 1243/MěRK/2018 uzavřené dne 4.12.2018,
účinnost smlouvy 7.12.2018, čl. XI. Smluvní pokuty, odst. 11.1. panu Ing. Jindřichu Kábovi, podnikatel,
IČO: 47063114, DIČ: CZ6905153178, se sídlem Čechovská 59, 261 01 Příbram, který jako zhotovitel
prováděl zpracování projektové dokumentace na zateplení objektů bytových domů č.p. 15, č.p.16
v Milínské ulici, Příbram I a bytových domů č.p. 17, č.p.18 ve Špitálské ulici, Příbram I vč. související
inženýrské činnosti a to v plném rozsahu výše smluvní pokuty.
III. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 04.11.2019.
hl. pro 6
10) Informace o stavu a vymáhání pohledávek dlužníků MěRK k 31.7.2019, návrh na odpis
nevymahatelných, resp. promlčených pohledávek dlužníků po provedené právní revizi
R.usn.č.976/2019
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o stavu a vymáhání pohledávek a) tzv. starých dlužníků MěRK dle Rámcové smlouvy
o poskytování právních služeb č. 1035/MERK/2016 ze dne 20.10.2016, uzavřené mezi Městem
Příbram, IČ 00243131, jako klient a Mgr. Monikou Sedlákovou (Drábkovou), advokátkou, IČ:71480501,
ev.č. ČAK: 14830, b) dále informaci o stavu a vymáhání tzv. běžných pohledávek dlužníků MěRK, dle
příslušných objednávek na poskytnutí právních služeb dle § 29 odst. k) zák.č. 134/2016 Sb., zákon
o zadávání veřejných zakázek a dle uzavřených smluv o poskytování právních služeb ze dne
26.10.2017 (ukončena) a ze dne 19.10.2018 (dosud v platnosti ke dni jednání RM).
II. d o p o r u č u j e ZM
1) schválit návrh na účetní odpis:
a) nevymahatelných, resp. promlčených pohledávek tzv. starých dlužníků MěRK k 31.7.2019 a to
po právní revizi provedené Mgr. Monikou Sedlákovou (Drábkovou), advokátkou, IČ:71480501,
ev. č. ČAK: 14830 na základě Rámcové smlouvy o poskytování právních služeb
č. 1035/MERK/2016 ze dne 20.10.2016. Výše nevymahatelných, resp. promlčených pohledávek
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tzv. starých dlužníků – viz. tab. č. 6 důvodové zprávy, jmenný seznam dlužníků a konkrétní výše
jejich nevymahatelných pohledávek navržených k odpisu – viz příloha č. 10 důvodové zprávy,
b) nevymahatelných, tzv. běžných pohledávek dlužníků MěRK k 31.7.2019 a to po právním
posouzení provedeném Mgr. Monikou Sedlákovou (Drábkovou), advokátkou, IČ:71480501, ev. č.
ČAK: 14830 na základě příslušných objednávek na poskytnutí právních služeb dle § 29 odst. k)
zák. č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek a dále dle uzavřených smluv
o poskytování právních služeb ze dne 26.10.2017 (ukončena) a ze dne 19.10.2018 (dosud
v platnosti ke dni jednání RM) – viz tab. č. 7 důvodové zprávy, jmenný seznam dlužníků
a konkrétní výše jejich nevymahatelných pohledávek navržených k odpisu – viz příloha č. 11
důvodové zprávy.
2) schválit limit rentability právního vymáhání tzv. “běžné pohledávky“ s ohledem na obvyklou výši
nákladů na právní vymáhání ve výši 4.000,-Kč s DPH /1 právní případ (k datu jednání RM, dle
právního stanoviska ze dne 1.10.2019) s tím, že
a) pod uvedený limit se vždy individuálně posoudí finanční a majetková situace dlužníka
ve spolupráci s OSVZ a následně RM rozhodne o dalším vymáhání pohledávky či nikoliv,
b) nad tento limit bude vždy postupováno žalobou a následným návrhem na nařízení exekuce,
pokud by dlužník neuhradil svůj dluh dobrovolně,
c) změna výše limitu rentability právního vymáhání bude každoročně posuzována RM, vždy
po skončení kalendářního roku (leden roku následujícího), poprvé v r. 2021 a to na základě
písemného právního stanoviska k výši obvyklých nákladů na právní vymáhání pro příslušný rok.
III. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 04.11.2019.
hl. pro 6
11) Výjimka ze zákazu požívání alkoholických nápojů
R.usn.č.977/2019
Rada s c h v a l u j e
udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Příbram č. 1/2015 ze dne 23.03.2015, o zákazu
požívání alkoholu na veřejném prostranství pro akce uvedené v příloze.
hl. pro 6
12) Koncert Michal Ambrož & Hudba Praha
R.usn.č.978/2019
Rada s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o uměleckém výkonu mezi městem Příbram a agenturou Jugi Promotion s.r.o.,
Komenského 332, 250 75 – Káraný, IČO: 0624758 v rámci akce Sametová Příbram v konečné ceně
60.500,00 Kč (včetně 21 % DPH).
hl. pro 6
13) Koncert písničkáře Pokáče
R.usn.č.979/2019
Rada s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o uměleckém výkonu mezi městem Příbram a agenturou RedHead Music s. r. o.,
Tusarova 791/31, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO: 02489881, DIČ: CZ 02489881 v rámci akce
Bronzová adventní neděle v konečné ceně 54.450,00 Kč (včetně 21 % DPH).
hl. pro 6
14) Komise RM
Usn. nebylo přijato.
Rada j m e n u j e
pro volební období 2018 – 2022:
člena Komise dopravní – pana …………….
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hl. pro 2
proti 2
zdrž. 2
Návrh nebyl přijat.
R.usn.č.980/2019
Rada j m e n u j e
pro volební období 2018 – 2022:
člena Komise kulturní, letopisecké a památkové – paní …………….
hl. pro 6
Usn. nebylo přijato.
Rada j m e n u j e
pro volební období 2018 – 2022:
člena Komise pro mládež, tělovýchovu a sport – pana …………….
hl. pro 1
proti 4
zdrž. 1
Návrh nebyl přijat.
R.usn.č.981/2019
Rada j m e n u j e
pro volební období 2018 – 2022:
člena Komise pro výchovu a vzdělávání – paní …………….
hl. pro 6
R.usn.č.982/2019
Rada o d v o l á v á
člena Komise Smart city pana …………….
hl. pro 6
15) Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za I. čtvrtletí 2019 včetně plnění usnesení RM za minulá
období
R.usn.č.983/2019
Rada b e r e n a v ě d o m í
1) zprávu o plnění usnesení RM Příbram za I. čtvrtletí 2019 včetně plnění usnesení RM za minulá
období,
2) vyřazení ze sledování kontroly plnění ukládacích usnesení RM:
- r. 2018, bod 8) R.usn.č.119/2018 ze dne 12.02.2018
- r. 2019, bod 5) R.usn.č.211/2019 ze dne 11.03.2019
hl. pro 6
16) Návrh programu 11. zasedání ZM dne 04.11.2019
R.usn.č.984/2019
Rada s o u h l a s í
s návrhem programu 11. zasedání ZM dne 04.11.2019 s tím, že do programu budou zahrnuty i další
materiály určené na základě jednání RM dne 14.10.2019.
hl. pro 6
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17) Personální změny ve složení Pracovní skupiny prevence kriminality
R.usn.č.985/2019
Rada s c h v a l u j e
1) odvolání dosavadních členů Pracovní skupiny prevence kriminality ve znění přílohy č. 1 – Současné
složení Pracovní skupiny prevence kriminality,
2) jmenování nových členů Pracovní skupiny prevence kriminality ve znění přílohy č. 2 – Návrh
nového složení Pracovní skupiny prevence kriminality,
3) předsedou Pracovní skupiny prevence kriminality starostu města Příbram Mgr. Jana Konvalinku.
hl. pro 6
18) Vyklizení pozemků – plechové garáže – další postup
R.usn.č.986/2019
Rada s c h v a l u j e
smírné vyřešení hrozícího sporu o odstranění staveb plechových garáží dle doporučení uvedeného
ve stanovisku advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s.r.o. v příloze.
hl. pro 6
19) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019 (a – h)
R.usn.č.987/2019
Rada I. s c h v a l u j e
19 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741
- OE (neinvestiční transfery ÚZ 33063) o částku 2.225.608,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ
ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY" určené
pro Základní školu, Příbram VIII, Školní 75
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE
(neinvestiční transfery ÚZ 33063) o částku 2.225.608,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ
ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY" určené
pro Základní školu, Příbram VIII, Školní 75.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0262

741 - OE

4116

účelový
znak
33063

RP0262

741 - OE

4116

33063

RP0315

788 - ŠŠZ

3113

5336

33063

RP0315

788 - ŠŠZ

3113

5336

33063

paragraf

pol.

název akce
002 Neinvestiční
přijaté transfery
002 Neinvestiční
přijaté transfery
002 Základní
školy
002 Základní
školy

prvek
rozpočtu
4867
4868
4865
4866

popis

částka změny

85 % "Šablony II" ZŠ,
Školní 75, Příbram VIII
15 % "Šablony II" ZŠ,
Školní 75, Příbram VIII
85 % "Šablony II" ZŠ,
Školní 75, Příbram VIII
15 % "Šablony II" ZŠ,
Školní 75, Příbram VIII

1 891 766,79
333 841,21
1 891 766,79
333 841,21

19 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741
- OE (neinvestiční transfery ÚZ 13013) o částku 466.844,25 Kč a výdajů kapitol: 741 - OE (rezerva
z dotačních titulů) o částku 200.000,00 Kč a 787 - CSZS o celkovou částku 266.844,25 Kč, která
představuje změny v rámci rozpočtu výdajů kapitoly 787 - CSZS spočívající ve snížení příspěvku
na provoz od zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních a zdravotních služeb města
Příbram o částku 200.000,00 Kč a navýšení o částku 466.844,25 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové
dotace na realizaci projektu: Nový způsob práce s dětmi ve věku 6-12 let v období rozpadu rodiny aneb
Dětský průvodce světem rozvodu reg. č.: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011456
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE
(neinvestiční transfery ÚZ 13013) o částku 466.844,25 Kč a výdajů kapitol: 741 - OE (rezerva
z dotačních titulů) o částku 200.000,00 Kč a 787 - CSZS o celkovou částku 266.844,25 Kč, která
představuje změny v rámci rozpočtu výdajů kapitoly 787 - CSZS spočívající ve snížení příspěvku
na provoz od zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních a zdravotních služeb města
Příbram o částku 200.000,00 Kč a navýšení o částku 466.844,25 Kč z důvodu přijetí neinvestiční
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účelové dotace na realizaci projektu: Nový způsob práce s dětmi ve věku 6-12 let v období rozpadu
rodiny aneb Dětský průvodce světem rozvodu reg. č.: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011456.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0321

741 - OE

RP0321

741 - OE

RP0321

741 - OE

6171

RP0321

787 CSZS
787 CSZS

787 CSZS

RP0321

RP0321

název akce

4116

účelový
znak
13013

4116

13013

002 Neinvestiční
přijaté transfery

4877

5901

001 Ostatní

3369

4351

5331

3475

4378

5336

13013

001 Příspěvky od
zřizovatele
002 Transfery
neinvestiční

4378

5336

13013

002 Transfery
neinvestiční

4879

paragraf

pol.

002 Neinvestiční
přijaté transfery

prvek
rozpočtu
4876

4878

popis

částka změny

Přijaté transfery ze
státního rozpočtu pro
CSZS
Přijaté transfery ze
státního rozpočtu pro
CSZS
Rezerva z dotačních
titulů
Neinvestiční příspěvek
od zřizovatele
Projekt "Nový způsob
práce s dětmi ve věku 612 let v období rozpadu
rodiny aneb Dětský
průvodce světem
rozvodu
Projekt "Nový způsob
práce s dětmi ve věku 612 let v období rozpadu
rodiny aneb Dětský
průvodce světem
rozvodu

417 702,75

49 141,50

200 000,00
-200 000,00
417 702,75

49 141,50

19 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE o částku 1.712.835,00 Kč (transfery ÚZ 33063) a rozpočtu výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ
ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 1.712.835,00 Kč na projekt
"ŠABLONY II." určenou pro Základní školu, Příbram - Březové Hory, Prokopská 337, Příbram VI-Březové
Hory, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012899
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 OE o částku 1.712.835,00 Kč (transfery ÚZ 33063) a rozpočtu výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši
z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 1.712.835,00 Kč na projekt "ŠABLONY II." určenou
pro Základní školu, Příbram - Březové Hory, Prokopská 337, Příbram VI-Březové Hory, číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012899.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

účelový
znak

název akce

RP0319

788 - ŠŠZ

3113

5336

33063

002 Základní
školy

RP0319

788 - ŠŠZ

3113

5336

33063

002 Základní
školy

4873

RP0320

741 - OE

4116

33063

002 Neinvestiční
přijaté transfery

4874

RP0320

741 - OE

4116

33063

002 Neinvestiční
přijaté transfery

4875

prvek
rozpo
čtu
4872

popis

částka změny

15 % "Šablony II." ZŠ
Příbram - Březové Hory,
Prokopská 337
85 % "Šablony II." ZŠ
Příbram - Březové Hory,
Prokopská 337
85 % "Šablony II." ZŠ
Příbram - Březové Hory,
Prokopská 337
15 % "Šablony II." ZŠ
Příbram - Březové Hory,
Prokopská 337

256 925,26

1 455 909,74

1 455 909,74

256 925,26

19 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů
v rámci kapitoly 719 - OVV z důvodu realizace projektu s názvem: Místní akční plán II ORP Příbram
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly
719 - OVV z důvodu realizace projektu s názvem: Místní akční plán II ORP Příbram.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

název akce

5021

účelový
znak
33063

RP0314

719 OVV

3319

RP0314

719 OVV

3119

5021

33063

016 Místní akční plán II
ORP Příbram

016 Místní akční plán II
ORP Příbram

prvek
rozpočtu
4718

4098

popis
Ostatní osobní
výdaje (dohody)
10 %
Ostatní osobní
výdaje (dohody)

částka
změny
-77 558,28

77 558,28
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4714

10 %
Ostatní osobní
výdaje (dohody) spoluúčast 5 %
Ostatní osobní
výdaje (dohody) spoluúčast 5 %
Pojistné na
sociální
zabezpečení 85 %
Povinné pojistné
na sociální
zabezpečení 85 %
Pojistné na
sociální
zabezpečení 10 %
Povinné pojistné
na sociální
zabezpečení 10 %
Pojistné na
veřejné zdravotní
pojištění 85 %
Povinné pojistné
na veřejné
zdravotní pojištění
85 %
Pojistné na
veřejné zdravotní
pojištění 10 %
Povinné pojistné
na veřejné
zdravotní pojištění
10 %
Pojistné na
veřejné zdravotní
pojištění spoluúčast 5 %
Povinné pojistné
na veřejné
zdravotní pojištění
- spoluúčast 5 %
Nákup DHDM 85
%
Nákup DHDM 85
%
Platy 85 %

4858

Pohoštění 85 %

17 000,00

4715

Platy 10 %

-2 000,00

4859

Pohoštění 10 %

2 000,00

4716

Platy - spoluúčast
5%
Pohoštění spoluúčast 5 %

-1 000,00

RP0314

719 OVV

3319

5021

016 Místní akční plán II
ORP Příbram

4719

RP0314

719 OVV

3119

5021

016 Místní akční plán II
ORP Příbram

4100

RP0314

719 OVV

3319

5031

33063

016 Místní akční plán II
ORP Příbram

4720

RP0314

719 OVV

3119

5031

33063

016 Místní akční plán II
ORP Příbram

4104

RP0314

719 OVV

3319

5031

33063

016 Místní akční plán II
ORP Příbram

4721

RP0314

719 OVV

3119

5031

33063

016 Místní akční plán II
ORP Příbram

4105

RP0314

719 OVV

3319

5032

33063

016 Místní akční plán II
ORP Příbram

4723

RP0314

719 OVV

3119

5032

33063

016 Místní akční plán II
ORP Příbram

4108

RP0314

719 OVV

3319

5032

33063

016 Místní akční plán II
ORP Příbram

4724

RP0314

719 OVV

3119

5032

33063

016 Místní akční plán II
ORP Příbram

4110

RP0314

719 OVV

3319

5032

016 Místní akční plán II
ORP Příbram

4725

RP0314

719 OVV

3119

5032

016 Místní akční plán II
ORP Příbram

4118

RP0314

719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV
719 OVV

3319

5137

33063

4729

3119

5137

33063

3119

5011

33063

3119

5175

33063

3119

5011

33063

3119

5175

33063

3119

5011

3119

5175

016 Místní akční plán II
ORP Příbram
016 Místní akční plán II
ORP Příbram
016 Místní akční plán II
ORP Příbram
016 Místní akční plán II
ORP Příbram
016 Místní akční plán II
ORP Příbram
016 Místní akční plán II
ORP Příbram
016 Místní akční plán II
ORP Příbram
016 Místní akční plán II
ORP Příbram

RP0314
RP0314
RP0314
RP0314
RP0314
RP0314
RP0314

4120

4860

-38 779,14

38 779,14

307 244,00
307 244,00

-36 146,35

36 146,35

110 607,84
110 607,84

-13 012,69

13 012,69

-6 506,34

6 506,34

-25 500,00
25 500,00
-17 000,00

1 000,00

19 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů v rámci
kapitoly 786 - OIRM, tj. snížení kapitálových výdajů (volné zdroje) o částku 1.348.530,00 Kč a navýšení
běžných výdajů ve stejné výši z důvodu vyšších nákladů na opravy a údržbu školských zařízení
(1.015.750,00 Kč na oplocení MŠ Perníková chaloupka, Kutnohorská 101, Příbram VII a 332.780,00 Kč
na řešení havarijního stavu příčky a poškozených podlah v knihovně na SPŠ a VOŠ, Hrabákova 271,
Příbram II)
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů v rámci kapitoly 786 - OIRM,
tj. snížení kapitálových výdajů (volné zdroje) o částku 1.348.530,00 Kč a navýšení běžných výdajů
ve stejné výši z důvodu vyšších nákladů na opravy a údržbu školských zařízení (1.015.750,00 Kč
na oplocení MŠ Perníková chaloupka, Kutnohorská 101, Příbram VII a 332.780,00 Kč na řešení
havarijního stavu příčky a poškozených podlah v knihovně na SPŠ a VOŠ, Hrabákova 271, Příbram II).
Změna se v rozpočtu města promítne takto:

8

Město Příbram - RM 14.10.2019
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0325

786 OIRM
786 OIRM
786 OIRM

3311

6121

3111

5171

008 Divadlo A.
Dvořáka Příbram
003 Mateřské školy

3122

5171

012 Střední školy

RP0325
RP0325

účelový
znak

název akce

prvek
rozpočtu
4234

popis

částka změny

Hlediště

-1 348 530,00

3245

Opravy

1 015 750,00

3289

Opravy a údržba

332 780,00

19 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741
- OE (neinvestiční transfery ÚZ 33063) o částku 423.984,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ
ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace pro MŠ V Zahradě, Jungmannova 416,
Příbram III, která byla poskytnuta MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY II“ reg. číslo CZ.
02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014946
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE
(neinvestiční transfery ÚZ 33063) o částku 423.984,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ
ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace pro MŠ V Zahradě, Jungmannova 416,
Příbram III, která byla poskytnuta MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY II“ reg. číslo CZ.
02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014946.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

název akce

5336

účelový
znak
33063

001 Mateřské školy

prvek
rozpočtu
4880

RP0332

788 - ŠŠZ

3111

RP0332

788 - ŠŠZ

3111

RP0336
RP0336

popis

částka změny
360 386,40

4882

85 % Neinvestiční
transfery zřízeným
příspěvkovým
organizacím
15 % Neinvestiční
transfery zřízeným
příspěvkovým
organizacím
85 % ESF "Šablony II "

5336

33063

001 Mateřské školy

4881

741 - OE

4116

33063

741 - OE

4116

33063

002 Neinvestiční
přijaté transfery
002 Neinvestiční
přijaté transfery

4883

15 % ESF "Šablony II "

63 597,60

63 597,60

360 386,40

19 g) 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

RP0327

741 - OE

4116

účelový
znak
13013

RP0327

741 - OE

4116

13013

RP0329

749 MěRK

6409

5011

13013

RP0329

749 MěRK

6409

5011

13013

RP0329

749 MěRK

6409

5031

13013

RP0329

749 MěRK

6409

5031

13013

paragraf

pol.

název akce
002 Neinvestiční
přijaté transfery
002 Neinvestiční
přijaté transfery
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

prvek
rozpočtu
4588

popis

částka změny

85 % ESF

12 750,00

4587

15 % SR

2 250,00

4590

85 % ESF - Platy

9 514,90

4589

15 % SR - Platy

1 679,10

4591

15 % SR - Pojistné
na sociální
zabezpečení
85 % ESF Pojistné na sociální
zabezpečení

419,85

4592

2 379,15
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RP0329

749 MěRK

6409

5032

13013

RP0329

749 MěRK

6409

5032

13013

Rada

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

4593

4594

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

151,05

855,95

II. d o p o r u č u j e ZM
schválit

19 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně příjmů v rámci
kapitoly 741 - OE z důvodu přijetí dotace na projekt s názvem: Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII
od Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, Praha 1, v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu ve výši 28.261.950,60 Kč
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE
z důvodu přijetí dotace na projekt s názvem: Půdní vestavba ZŠ 28. října, Příbram VII od Ministerstva
pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, Praha 1, v rámci Integrovaného regionálního operačního
programu ve výši 28.261.950,60 Kč.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0339

741 - OE

4116

účelový
znak
17016

RP0339

741 - OE

4216

17969

RP0339

741 - OE

4116

17015

RP0339

741 - OE

4216

17968

RP0339

741 - OE

4233

paragraf

pol.

název
akce
002
Neinvesti
ční
přijaté
transfery
001
Investiční
přijaté
transfery
002
Neinvesti
ční
přijaté
transfery
001
Investiční
přijaté
transfery
001
Investiční
přijaté
transfery

prvek
rozpočtu
4887

popis

částka změny

Půdní vestavba ZŠ 28. října,
Příbram VII (EU strukturální)

889 363,50

4885

Půdní vestavba ZŠ 28. října,
Příbram VII (EU strukturální)

25 802 478,73

4888

Půdní vestavba ZŠ 28. října,
Příbram VII (SR národní)

52 315,50

4886

Půdní vestavba ZŠ 28. října,
Příbram VII (SR národní)

1 517 792,87

1830

Předpoklad

-28 261 950,60

III. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál – bod č.19 h), do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne
04.11.2019.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
20) Stanovení výše poplatku na rok 2020
(staženo z programu)
21) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů
(staženo z programu)
22) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu
(staženo z programu)
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23) Návrh Dodatku č. 5 Směrnice č. 4/2005 o tvorbě a hospodaření s prostředky sociálního fondu
R.usn.č.988/2019
Rada s c h v a l u j e
Dodatek č. 5 Směrnice č. 4/2005 o tvorbě a hospodaření s prostředky sociálního fondu, který je
přílohou tohoto materiálu.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
24) Freiberg – taneční turnaj 2019
(staženo z programu)
25) Žádost o dotaci – ……………
R.usn.č.989/2019
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
1) schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro fyzickou osobu ……………, ……………,
na projekt s názvem „Účast na 10th FAI WWGC Lake Keepit, Australia“, a to z kapitoly 777-OŠKS,
za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či
založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá
zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,
2) rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly
741 – Odbor ekonomický, to je snížení prvku 660 (Rezerva starosty) o částku 30.000,00 Kč
a navýšení prvku 3681 (Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
Kap. 741 – OE, prvek 660, paragraf 6171, položka 5901
- 30.000,00 Kč
Kap. 777 – OŠKS, prvek 3681, paragraf 3419, položka 5493
+ 30.000,00 Kč
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy s fyzickou osobou ……………, ……………, o poskytnutí
dotace ve výši 30.000,00 Kč na projekt „Účast na 10th FAI WWGC Lake Keepit Australia“,
v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města
Příbram č. 2/2018 přijatými ZM dne 10.09.2018, Usn.č.1034/2018/ZM.
II. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 04.11.2019.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
26) Žádost o dotaci – PeVan Gym Family
R.usn.č.990/2019
Rada n e s c h v a l u j e
poskytnutí individuální dotace pro subjekt Sportovní klub PeVan Gym Family, z.s., z důvodů: nedostatku
finančních prostředků a předpokladu finančního výtěžku ze vstupného na projekt s názvem „PeVan
Clean Cup 2019“.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
27) Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 – prošetření stížnosti
R.usn.č.991/2019
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
výsledky prošetření stížnosti na právnickou osobu Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 provedeného
Českou školní inspekcí dne 28.08.2019 a opatření ředitelky školy k prevenci zjištěných nedostatků.
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II. s c h v a l u j e
1) přijetí opatření vůči ředitelce Základní školy, Příbram VII, 28. října 1,
2) platový výměr ředitelky Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 dle předloženého návrhu s účinností
od 01.11.2019.
hl. pro 4
proti 1
(nepřítomen 1)
28) Platový výměr ředitelky Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvkové organizace
R.usn.č.992/2019
Rada s c h v a l u j e
platový výměr pro paní Mgr. Alenu Mašikovou, ředitelku Základní školy, Příbram VII, Bratří Čapků 279,
příspěvkové organizace dle předloženého návrhu, s účinností od 01.11.2019.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
29) Waldorfská škola Příbram – souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru v rámci
projektu Obědy pro děti
R.usn.č.993/2019
Rada s o u h l a s í
s tím, aby Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, základní škola a střední škola, přijala účelově
určený finanční dar ve výši 17.010,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Vlastislavova
152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509 v rámci charitativního projektu „Obědy pro děti“ na období
15.10.2019 – 30.06.2020.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
30) Waldorfská MŠ - projednání přerušení provozu v období podzimních prázdnin
R.usn.č.994/2019
Rada s o u h l a s í
s přerušením provozu v mateřské škole Waldorfské školy Příbram – mateřské školy, základní školy
a střední školy od 29.10.2019 do 30.10.2019.
hl. pro 4
zdrž. 1
(nepřítomen 1)
31) Navýšení nájemného dle ust. § 2249 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník u uzavřených nájemních
smluv na pronájem bytů na dobu neurčitou
R.usn.č.995/2019
Rada s c h v a l u j e
navýšení dle ust. § 2249 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník u uzavřených nájemních smluv
na pronájem bytů na dobu neurčitou, za splnění zákonných podmínek.
hl. pro 5
proti 1
32) Bezbariérový přístup do Kulturního domu – Dodatek č. 1
R.usn.č.996/2019
Rada I. s c h v a l u j e
1) provedení změn podle Změnového listu č. 1 investiční akce „Bezbariérový přístup do Kulturního
domu v Příbrami“, jež představují méněpráce ve výši 204 826,50 Kč bez DPH (247 840,07 Kč
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2)

s DPH) a vícepráce ve výši 306 410,71 Kč bez DPH (370 756,96 Kč s DPH), tj. zvýšení celkové
ceny díla o částku 101 584,21 Kč bez DPH (122 916,89 Kč s DPH),
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 510/OIRM/2019 na investiční akci „Bezbariérový
přístup do Kulturního domu v Příbrami“ se společností INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská
22/1512, 128 00 Praha, IČO: 62957678, kterým dojde ke změně díla podle Změnového listu č. 1
a jímž se mění celková cena díla na částku 5 587 531,65 Kč bez DPH (6 760 913,30 Kč s DPH).

II. u k l á d á
OIRM administrovat uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 510/OIRM/2019 podle bodu II. tohoto
usnesení.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
33) Předání nevyužívaného majetku
R.usn.č.997/2019
Rada s c h v a l u j e
předání movitého majetku – pianina Petrof v pořizovací hodnotě 13 880 Kč, které bylo dosud svěřeno
k hospodaření příspěvkové organizaci Galerie Františka Drtikola Příbram, IČ 865 96 322 do vlastnictví
příspěvkové organizaci Základní umělecká škola, náměstí T. G. Masaryka 155, 261 01 Příbram I,
IČ 689 97 841.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
34) Žádost OA a VOŠ, Příbram I, Na Příkopech 104, o vydání souhlasu s podnájmem prostor školy
R.usn.č.998/2019
Rada s o u h l a s í
s poskytnutím podnájmu prostor školy – místnosti označené A007 v přízemí budovy, Obchodní
akademií a Vyšší odbornou školou, Příbram I, se sídlem Na Příkopech 104, Příbram, 261 01,
IČO 61100412, paní Janě Klimešové, se sídlem 262 31 Lešetice 77, IČO 743 95 947, za účelem
provozování školního bufetu, a to na dobu určitou do 30.06.2021.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
35) Návrhy na úpravy rozpisu rozpočtu města na rok 2019
R.usn.č.999/2019
Rada s c h v a l u j e
35 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.

RP0313

792 FOVM

3639

5171

001 Běžné
výdaje

RP0313

792 FOVM
792 FOVM

3639

5171

4707

3639

5171

001 Běžné
výdaje
001 Běžné
výdaje

RP0313

792 FOVM

3639

5171

001 Běžné
výdaje

4574

RP0313

792 FOVM

3639

5171

001 Běžné
výdaje

4573

RP0313

účelový
znak

název akce

prvek
rozpočtu
4674

4861

popis

částka změny

Příbram IX , ulice Balbínova výměna vodohospodářských
sítí
Příbram VII, ul.. Legionářů výměna kanalizační stoky
příbram V, ulice Strakonická výměna přípojkových
šoupátek
Příbram VII, ul. Jana Drdy výměna vodohospodářských
sítí
Příbram III, Komenského
náměstí - výměna
vodohospodářských sítí

485 912,00

459 884,00
1 400 680,00

-1 421 191,00

-925 285,00
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35 b) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2019 v rámci kapitoly 786 - OIRM na straně
kapitálových 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 kapitálových 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.

RP0326

786 OIRM
786 OIRM

2219

6121

3311

6121

RP0326

účelový
znak

název akce
007 Parkovací
stání
008 Divadlo A.
Dvořáka Příbram

prvek
rozpočtu
4239
4234

popis

částka změny

Parkovací stání - ul.
Legionářů, Příbram VII
Hlediště

222 388,00
-222 388,00

hl. pro 5
(nepřítomen 1)
36) Domovní ČOV Bytíz a Zavržice – provozní náklady
R.usn.č.1000/2019
Rada b e r e n a v ě d o m í
možné způsoby financování provozních nákladů domovních ČOV.
hl. pro 5
(nepřítomen 1)
37) Oprava chodníků v Balbínově ulici
R.usn.č.1001/2019
Rada I. r o z h o d u j e
o zadání zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona na základě výjimky ve smyslu Hlavy II.
článku 5, bodu 1 směrnice č. 1/2019 – na základě poptávky provedené SOSH dodavateli s nejnižší
nabídkovou cenou.
II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na realizaci zakázky „Oprava chodníků a úprava obrub v ulici Balbínova “ firmě
Strabag a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, IČO 60838744, za nabídkovou cenu uvedenou v příloze tj.
1 999 912,09 Kč bez DPH/ 2 419 893,63 Kč s DPH.
III. u k l á d á
SOSH učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. tohoto
usnesení.
hl. pro 6
38) Parkovací systém na Dvořákově nábřeží a na parkovišti ve Fibichově ulici
R.usn.č.1002/2019
Rada s o u h l a s í
s úpravou parkoviště na Dvořákově nábřeží - umístění parkovací závory.
hl. pro 6
39) Záměr zakázky – „Zpracování projektových dokumentací – rozšíření parkovacích ploch v Příbrami“
R.usn.č.1003/2019
Rada I. s c h v a l u j e
záměr realizace zakázky „Zpracování projektových dokumentací – rozšíření parkovacích ploch
v Příbrami“ dle přílohy.
II. u k l á d á
OPVZ zadávací řízení realizovat.
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III. s c h v a l u j e
na zakázku „Zpracování projektových dokumentací – rozšíření parkovacích ploch v Příbrami“ hodnotící
komisi ve složení:
členové:
Ing. Martin Buršík, MBA
Ing. Pavel Bureš
Mgr. Jiřina Humlová
Ing. Vladimír Horek
Mgr. Hana Marie Levanti
náhradníci:
Mgr. Radka Škubalová
hl. pro 6
40) Junior klub – dokončení stavebních úprav a přístavby - výsledek
R.usn.č.1004/2019
Rada I. r o z h o d u j e
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti Staler spol.
s r.o., se sídlem Dubno 62, 261 01 Příbram, IČO 01498240.
II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy se společností Staler spol. s r.o., se sídlem Dubno 62, 261 01 Příbram,
IČO 01498240, za nabídkovou cenu 4 682 054,83 Kč bez DPH/5 665 286,34 Kč s DPH.
III. u k l á d á
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení zakázky dle bodů I. a II. tohoto usnesení.
hl. pro 6
41) PD Prokopská ulice
R.usn.č.1005/2019
Rada s c h v a l u j e
1) ukončení plnění smlouvy č. 104/OSHI/2015 ze dne 08.01.2015 dohodou smluvních stran,
2) uzavření smlouvy se společností Pontex s.r.o., se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4,
IČO 40763439 na zpracování PD na rekonstrukci Prokopské ulice za celkovou nabídkovou cenu
713 600 Kč bez DPH.
hl. pro 6
42) Různé
Zápis ověřili:
Ing. Petr Rotter
Svatopluk Chrastina
Mgr. Jan Konvalinka,
starosta
Zapsala: Iva Černohorská
Příbram, dne: 17.10.2019
Ověřeno: 22.10.2019
Vyvěšeno: 22.10.2019
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