Město Příbram - RM 15.06.2020
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 15.06.2020
od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, kontrola zápisu z minulé RM, ověřovatelé
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Rotter, Ing. Jindřich Vařeka.
2) Schválení programu včetně návrhů změn a doplňků
Program:
1. Zahájení, kontrola zápisu z minulé RM, určení ověřovatelů
2. Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků
3. Informace členů RM
4. Interpelace
5. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací města a vedoucím organizačních složek města
6. Návrhy na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020
7. Přehled zpracovaných mostních prohlídek
8. Otevření školních hřišť pro veřejnost v době letních školních prázdnin 2020
9. Návrh z jednání Bytové komise dne 03.06.2020
10. Přidělení sociálního bytu
11. Žádost o individuální dotaci – Potravinová banka Central, z.s.
12. Návrh na odkoupení kanalizačního řadu, zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti IS od společnosti
BENT CZ s.r.o.
13. Návrh na odkoupení spoluvlastnických podílů na vodovodním a kanalizačním řadu, dešťové kanalizace
od paní ……………
14. Revokace usnesení a schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena za úplatu
15. Dodatek č. 1 k SOD investiční akce „Rekonstrukce chodníku - ulice Tylova a tř. Osvobození, Příbram
16. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení NTL plynovodní přípojky - p. č. 467/6 v k. ú. Příbram
17. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace –
p. č. 12/3 v k. ú. Orlov
18. Informace o podání výpovědi ze smlouvy o pronájmu SaP č. 68/OP/2009 ze dne 20.04.2009
19. Návrh na umístění laviček na pozemcích p. č. 1964, p. č. 1962, p. č. 1959/1, vše v k. ú. Příbram
20. Záměr prodeje sklepních prostor v objektu č. p. 111 Trhové Dušníky
21. Záměr udělení souhlasu vlastníka pozemku p. č. 290/4 v katastrálním území Příbram s umístěním
předsunutého označení areálu společnosti P.P.P.
22. Návrh na podání výpovědi nájemcům a vypůjčitelům užívajících prostory v objektu Příbram IV, č. p. 145
(staženo z programu)

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Návrh o uzavření smlouvy o výpůjčce majetku města k zajištění činnosti příspěvkové organizace Divadla
A. Dvořáka Příbram
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní a kanalizační přípojky-p.č.4487/1 v k. ú.
Příbram
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní a kanalizační přípojky- p. č. 29/4 v k. ú.
Orlov
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky – p. č. 54//4 v k. ú. Lazec
I.Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram č. 1125/2018 ze dne 12.11.2018. II.Návrh na pronájem
části pozemku p. č. 992 o výměře 310 m2 z celkové výměry 2672 m2 a pozemku p. č. 993/1, oba v k. ú. Příbra
Souhlas zřizovatele s uvedením sídla společnosti HDC Team, z. s.
Žádost o schválení investiční akce – Junior club – akustické úpravy klubu
Audit SZM PB, p.o. – informace o aktuálním provozním stavu organizace SZM Příbram, p.o. a odstraněných
nedostatcích ( 03/2020 – 05/2020).
Žádost o udělení souhlasu s přijetím věcného daru
Na vědomí – výkon mimořádné činnosti po dobu nouzového stavu
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Revokace usnesení R. usn. č. 214/2020 ze dne 23. 3. 2020
UniCredit Bank – smlouva o běžném účtu
Návrh na přidělení bytu v DPS
Návrh na uzavření dodatků č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění sběru obnošeného šatstva
Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady
273
Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské školy Perníková chaloupka
Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské školy Pohádka
Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské školy, Příbram VII, Jana Drdy
496
Junior klub - změny rozsahu prací
Letní kino - provoz
Lesní divadlo Skalka, Nové Podlesí - provoz
Úklidové služby pro objekty Městského úřadu Příbram – výběr dodavatele
Opravy a přestavby sociálních zařízení v objektech města – výběr dodavatele
Stavební úpravy v budově č. p. 69. Hradební ulice, Příbram I - 2. etapa - výběr dodavatele
Záměr zakázky – „ Stoka V – zkapacitnění“
Přijetí dotace z Programu na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2020
Výběr generálního dodavatele – rekonstrukce aquaparku Příbram- ukončení smlouvy na zatupování
v zadávacím řízení
Uzavření smlouvy se společností IRSnet CZ s.r.o. - Ticketportal.cz
Podnět na změnu tržního řádu
Žádost o prominutí odvodu
Návrh mimořádné odměny řediteli ZŠ Jiráskovy sady
Výměna oken – SPŠ a VOŠ Příbram – vyloučení a výběr dodavatele
Rekonstrukce plynové kotelny- Příbram I/107 – výběr dodavatele
Různé

R.usn.č.425/2020
Rada
schvaluje
upravený program dnešního jednání RM.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
3) Informace členů RM

4) Interpelace

5) Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací města a vedoucím organizačních složek města
R.usn.č.426/2020
Rada s c h v a l u j e
odměnu řediteli Technických služeb města Příbrami …………… …………….
hl. pro 6
zdrž. 1
R.usn.č.427/2020
Rada s c h v a l u j e
odměnu řediteli Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram …………… …………… .
hl. pro 7
Usnesení nebylo přijato
Rada s c h v a l u j e
odměnu řediteli Sportovních zařízení města Příbram …………… …………….

2

Město Příbram - RM 15.06.2020

hl. pro 1
proti 6
Návrh nebyl přijat.
Usnesení nebylo přijato
Rada s c h v a l u j e
odměnu řediteli Divadla A. Dvořáka Příbram …………… …………….
hl. pro 3
proti 4
Návrh nebyl přijat
Usnesení nebylo přijato
Rada s c h v a l u j e
odměnu řediteli Galerie Františka Drtikola …………… …………….
hl. pro 2
proti 5
Návrh nebyl přijat.
Usnesení nebylo přijato
Rada s c h v a l u j e
odměnu paní …………… – pověřené řízením Knihovny Jana Drdy …………….
hl. pro 3
proti 4
Návrh nebyl přijat.
R.usn.č.428/2020
Rada s c h v a l u j e
odměnu vedoucímu Městského kulturního centra Příbram …………… …………….
hl. pro 6
proti 1
6) Návrhy na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 (a- b)
R.usn.č.429/2020
Rada s c h v a l u j e
6 a) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 777 - OŠKS na straně
běžných výdajů dle usnesení RM ze dne 10.02.2020 R.usn.č. 93/2020 bodu II. z důvodu schválení žádostí
o dotace v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 2020" v oblastech: výchova a vzdělávání,
kulturní aktivity, jednorázové sportovní akce, reprezentant ČR a činnost sportovních organizací
úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 777 - OŠKS na straně běžných výdajů
dle usnesení RM ze dne 10.02.2020 R.usn.č. 93/2020 bodu II. z důvodu schválení žádostí o
dotace v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 2020" v oblastech: výchova a vzdělávání,
kulturní aktivity, jednorázové sportovní akce, reprezentant ČR a činnost sportovních organizací.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož. kapitol paragra pol.
název akce
prvek
popis
částka
a
f
rozpočt
změny
u
RP009 777
- 3419
5901
006
Programové 3467
Podpora - ČINNOST 1
OŠKS
dotace
SPORTOVNÍCH
4 000 000,0
ORGANIZACÍ
0
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011 Podpora - oblast
ČINNOST
SPORTOVNÍCH
ORGANIZACÍ
006
Programové
dotace
016 Podpora - oblast
REPREZENTANT ČR

3402

Neinvestiční transfery
spolkům

4 000 000,0
0

4155

-40 000,00

016 Podpora - oblast
REPREZENTANT ČR
006
Programové
dotace

4607

012 Podpora - oblast
JEDNORÁZOVÉ
SPORTOVNÍ AKCE
012 Podpora - oblast
JEDNORÁZOVÉ
SPORTOVNÍ AKCE
006
Programové
dotace
015 Podpora - oblast
VÝCHOVA
A
VZDĚLÁVÁNÍ
015 Podpora - oblast
VÝCHOVA
A
VZDĚLÁVÁNÍ
015 Podpora - oblast
VÝCHOVA
A
VZDĚLÁVÁNÍ
006
Programové
dotace
009 Podpora - oblast
KULTURA

3404

Podpora
REPREZENTANT ČR
Účelové neinvestiční
transfery
fyzickým
osobám
Neinvestiční transfery
spolkům
Podpora
JEDNORÁZOVÉ
SPORTOVNÍ AKCE
Neinvestiční transfery
spolkům
Účelové neinvestiční
transfery
fyzickým
osobám
Podpora - VÝCHOVA
A VZDĚLÁVÁNÍ
Církevní
právnické
osoby

6 000,00

3952

Fyzické osoby

6 343,00

1887

Spolky

173 839,00

3465

Podpora - KULTURA

3398

009 Podpora - oblast
KULTURA
009 Podpora - oblast
KULTURA

3393

5493

009 Podpora - oblast
KULTURA

3397

3319

5333

009 Podpora - oblast
KULTURA

3406

3319

5223

009 Podpora - oblast
KULTURA

3394

Neinv.
transfery
nefinančním
podnikatelským
subjektům právnickým
osobám
Neinv.
transfery
spolkům
Neinv.
transfery
nefinančním
podnikatelským
subjetkům-fyzickým
osobám
Účelové
neinv.
transfery
fyzickým
osobám
Neinvestiční transfery
školským právnickým
osobám
zřízeným
státem, kraji a obcemi
Neinv.
transfery
církvím
a
náboženským
společnostem

960 000,00
28 800,00

RP009
1

777
OŠKS

3419

5222

RP009
2
RP009
2

777
OŠKS
777
OŠKS

3419

5493

3419

5493

RP009
2
RP009
3

777
OŠKS
777
OŠKS

3419

5222

3419

5901

RP009
3

777
OŠKS

3419

5222

RP009
3

777
OŠKS

3419

5493

RP009
4
RP009
4

777
OŠKS
777
OŠKS

3299

5901

3299

5223

RP009
4

777
OŠKS

3299

5493

RP009
4

777
OŠKS

3119

5222

RP009
5
RP009
5

777
OŠKS
777
OŠKS

3319

5901

3319

5213

RP009
5
RP009
5

777
OŠKS
777
OŠKS

3319

5222

3319

5212

RP009
5

777
OŠKS

3319

RP009
5

777
OŠKS

RP009
5

777
OŠKS

3401

3469

3405

3488
3951

3395

20 000,00

20 000,00
480 000,00
474 000,00

204 529,00
24 347,00

631 800,00
43 800,00

116 400,00

87 000,00

52 200,00
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6 b) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 728 - OSVZ na straně
běžných výdajů dle usnesení RM ze dne 10.02.2020 R.usn.č. 93/2020 bodu II. z důvodu schválení žádostí
o dotace v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 2020" v oblasti sociálních věcí
úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 728 - OSVZ na straně běžných výdajů
dle usnesení RM ze dne 10.02.2020 R.usn.č. 93/2020 bodu II. z důvodu schválení žádostí o
dotace v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 2020" v oblasti sociálních věcí.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož. kapitol paragra pol.
účelov název akce
prvek
popis
částka
a
f
ý znak
rozpočt
změny
u
RP008 728
- 4319
5493
002
3992
Fyzické osoby
4 500,00
9
OSVZ
Programové
dotace
RP008 728
- 4319
5222
002
2666
Spolky
369 000,00
9
OSVZ
Programové
dotace
RP008 728
- 4359
5213
002
3773
Nefinanční
126 000,00
9
OSVZ
Programové
podnikatelské
dotace
subjekty (právnické
osoby)
RP008 728
- 4319
5339
002
3650
Příspěvkové
135 000,00
9
OSVZ
Programové
organizace
(cizí
dotace
zřizovatel)
RP008 728
- 4319
5223
002
2665
Církve
a 189 000,00
9
OSVZ
Programové
náboženské
dotace
společnosti
RP008 728
- 4319
5221
002
2659
Obecně prospěšné 1 426 500,0
9
OSVZ
Programové
společnosti
0
dotace
RP008 728
- 4319
5901
002
3463
Podpora
- 9
OSVZ
Programové
SOCIÁLNÍ
2 250 000,0
dotace
0
hl. pro 7
7) Přehled zpracovaných mostních prohlídek
R.usn.č.430/2020
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
stav mostů v Příbrami vycházející ze zpracovaných mostních prohlídek.
II. s c h v a l u j e
plán postupných rekonstrukcí a oprav.
III. u k l á d á
Odboru investic a rozvoje a SOSH stanovit rámcový harmonogram prací a předložit ho do RM.
hl. pro 7
8) Otevření školních hřišť pro veřejnost v době letních školních prázdnin 2020
R.usn.č.431/2020
Rada
I. s o u h l a s í
s návrhem Odboru školství, kultury a sportu MěÚ Příbram zpřístupnit na období letních školních
prázdnin (01.07. - 31.08.2020) v době od 8:00 do 20:00 hodin školní hřiště při ZŠ, Příbram II,
Jiráskovy sady 273 a ZŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 279, p.o.
II. u k l á d á
1) Technickým službám města Příbrami:
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- zajistit instalaci přenosných odpadkových košů a po dobu provozu hřišť zajišťovat jejich denní
úklid,
2) Samostatnému oddělení silničního hospodářství:
- zajistit instalování mobilních buněk WC po jedné na každé hřiště na období jejich provozu
pro veřejnost,
3) Městské policii Příbram:
- zajistit odemykání a zamykání hřišť
- věnovat školním hřištím po uvedenou dobu prázdnin každodenní zvýšený dohled,
4) Odboru ekonomickému:
- uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu,
5) Odboru školství, kultury a sportu:
- zhotovit a umístit informační tabule o provozu na hřištích (provozní řád) s uvedením kontaktů,
na které se lze obracet (Městská policie Příbram)
hl. pro 7
9) Návrh z jednání bytové komise dne 03.06.2020
R.usn.č.432/2020
Rada
schvaluje
1) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 643/MERK/2017 (nájemní smlouva v konsolidovaném
znění) k bytu č. ……………, v Příbrami VII, Tř. Osvobození čp. 306, 1+1, byt standard, výlučně
s paní …………… (jako spolubydlící: druh), na dobu určitou 2 let - od 1.7.2020, nájemné 91,00
Kč/m2/měsíc, s podmínkou doložení potvrzení o úhradě poplatku za popelnice 2020 před podpisem
dodatku č. 2 k nájemní smlouvě,
2) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 737/MERK/2018 ze dne 18.6.2018 (konsolidované
znění) s paní …………… (jako spolubydlící: 2 děti) na pronájem bytu č. ……………, v Příbrami I,
nám. T.G. Masaryka čp. 100, 1+1, byt služební, cena 72,00 Kč/m2/měsíčně, na dobu určitou od 1.7.2020 do 31.8.2020,
3) uzavření nové nájemní smlouvy (konsolidované znění) s žadatelkou …………… (v současné době
bytem Příbram I, čp. 100, byt č. ……………) jejímž předmětem bude byt č. ……………
v Příbrami I, T.G. Masaryka čp. 100, byt 1+1, byt standard od 1.9.2020 na dobu určitou
do 31.8.2021, za 90,00 Kč/m2/měsíc, na základě ustanovení platné směrnice č. 1/2018 pravidla pro
pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram, Hlava I, čl. 3 odst. 1 b),d),
4) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 704/MERK/2016 ze dne 7.7.2016 (konsolidované
znění) s paní …………… (jako spolubydlící: 1dítě) na pronájem bytu č. ……………, v Příbrami II,
Žižkova čp. 326, 1+0, byt PVO, cena 51,- Kč/m2/měsíčně, od 1.7.2020, na dobu určitou – 2 roky,
s podmínkou doložení potvrzení o úhradě poplatku za popelnice 2020 a dále potvrzení
o bezdlužnosti vůči FÚ před podpisem dodatku č. 2 k nájemní smlouvě,
5) uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 886/MERK/2014 ze dne 25.6.2014 (konsolidované
znění) s paní …………… (jako spolubydlící: 1 dítě) na pronájem bytu č. …………… ,v Příbrami II,
Žižkova čp. 4, 1+0, byt PVO, cena 51,00 Kč/m2/měsíčně, od 1.7.2020 na dobu určitou – 2 roky,
za splnění všech níže uvedených podmínek bez výjimek:
a) doložení potvrzení o úhradě poplatku za popelnice 2020
b) doložení potvrzení o úhradě pohledávky města Příbram (dluhu) za dopravní přestupek
c) doložení uzavřeného splátkového kalendáře na úhradu pohledávky příslušné ZP, který je plněn.
Příslušné doklady (a-c) musí být doloženy před podpisem dodatku č. 4 k nájemní smlouvě.
hl. pro 7
10) Přidělení sociálního bytu (paní ……………)
R.usn.č.433/2020
Rada s c h v a l u j e
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přidělení sociálního bytu č. ……………, Příbram IV, Čs. armády 5, pro paní …………… trvale bytem
…………… podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města
Příbram“.
hl. pro 7
11) Žádost o individuální dotaci – Potravinová banka Central, z.s
R.usn.č.434/2020
Rada s c h v a l u j e
1) poskytnutí individuální dotace ve výši 45.000 Kč pro subjekt Potravinová banka Central, z.s.,
se sídlem Modletice 71, 251 01 Říčany u Prahy, IČO: 06860087, na projekt s názvem „Podpora
distribuce a svozu potravin v době pandemie COVID-19“, a to 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) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Potravinová banka Central, z.s., se sídlem Modletice
71, 251 01 Říčany u Prahy, IČO: 06860087, o poskytnutí dotace ve výši 45.000 Kč
na projekt „Podpora distribuce a svozu potravin v době pandemie COVID-19“, 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.
hl. pro 6
zdrž. 1
12) Návrh na odkoupení kanalizačního řadu, zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti inženýrské
sítě od společnosti BENT CZ s.r.o
R.usn.č.435/2020
Rada s c h v a l u j e
1) odkoupení kanalizačního řadu, a to části o délce 58,5 metrů provedené z PVC DN 200 a části
o délce 118,1 metrů provedené z PVC DN 250, realizovaného na pozemcích: pozemek parc. č.
2969/2, 2969/9, 2969/1, 2964/14, 2964/1, 2964/3, 3102/66, v k. ú. Příbram, od společnosti BENT
CZ s.r.o., IČO 148 00 080, se sídlem Újezd 432/30, Malá Strana, 118 00 Praha, za symbolickou
částku v celkové výši 1,00 Kč vč. DPH,
2) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti inženýrských sítí v pozemku
parc. č. 2969/2, 2969/9, 2969/1, v k.ú. Příbram, a to bezúplatně.
hl. pro 7
13) Návrh na odkoupení spoluvlastnických podílů na vodovodním a kanalizačním řadu, dešťové
kanalizace od majitelky, paní …………….
R.usn.č 436/2020
Rada I. r e v o k u j e
usnesení č. 227/2018 ze dne 12. 03. 2018 ve znění usnesení č. 1151/2019 ze dne 25. 11. 2019 v bodě
2), kterým bylo schváleno zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti inženýrské sítě v pozemcích
parc. č. 28/1, 28/103, 28/82, vše v k.ú. Zdaboř, a to bezplatně,
II. s c h v a l u j e
1) zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti inženýrské sítě v pozemcích parc. č. 28/103, 28/82,
vše v k.ú. Zdaboř, a to bezplatně,
2) odkoupení spoluvlastnického podílu na vodovodním řadu DN 90, kanalizačním řadu PVC DN 250,
a dešťové kanalizaci DN 250, v k.ú. Zdaboř, od spolumajitelky těchto vodohospodářských sítí, paní
……………, kdy spoluvlastnický podíl paní …………… činí id. 1/3 k celku, a to za symbolickou
částku v celkové výši 1,00 Kč.
hl. pro 7
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14) Revokace usnesení a schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za úplatu.
R.usn.č.437/2020
Rada
I. r e v o k u j e
usnesení č. 1181/2019 ze dne 9.12.2019 v bodě 2), kterým bylo schváleno „uzavření smlouvy o
zřízení věcných břemen a nabytí služebnosti inženýrských sítí v pozemcích parc. č. 2861/1, 2862/2,
2863/5, 2863/116 a 2926/2, v k.ú. Příbram, a to bezúplatně,
II. s c h v a l u j e
1) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti inženýrské sítě v pozemcích
parc. č. 2861/1, 2862/2, v k.ú. Příbram, a to bezúplatně, a dále v pozemcích parc.č. 2863/5,
2863/116 a 2926/2, v k.ú. Příbram, a to za úplatu,
2) uzavření „Smlouvy o úplatě za zřízení věcného břemene“ mezi společností
Cik – invest s.r.o.a městem Příbram, kdy předmětem smlouvy bude závazek společnosti Cik –
invest s.r.o. uhradit městu Příbram úplatu požadovanou třetí stranou.
hl. pro 7
15) Dodatek č. 1 k SOD investiční akce „Rekonstrukce chodníku - ulice Tylova a tř. Osvobození,
Příbram“
R.usn.č.438/2020
Rada
I. s c h v a l u j e
1. provedení dodatečně navržených změn investiční akce „Rekonstrukce chodníku - ulice Tylova a
tř. Osvobození, Příbram“ podle Změnového listu č. 1, které představují méněpráce ve výši
22 752,37 Kč bez DPH (tj. 27 530,37 Kč s DPH) a vícepráce ve výši 161 869,73 Kč bez DPH (tj.
195 862,37 Kč s DPH),
2. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 131/OIRM/2020 na investiční akci „Příbram –
rekonstrukce chodníku v ulici Tylova a tř. Osvobození“ se společností PORR, a.s., Dubečská
3238/36, 100 00 Praha 10 Strašnice, IČO: 43005560, kterým dojde ke změně díla podle
Změnového listu č. 1 a jímž se mění celková cena díla na částku 1 895 062,22 Kč bez DPH (tj.
2 293 025,28 Kč s DPH).
II. u k l á d á
OIRM administrovat uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 131/OIRM/2020 podle bodu I.
tohoto usnesení.
hl. pro 7
16) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení NTL plynovodní přípojky - p. č. 467/6
v k. ú. Příbram
R.usn.č.439/2020
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení NTL plynovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram
p. č. 467/6 v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 467/6 – ostatní pozemek
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
17) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky a přípojky splaškové
kanalizace – p. č. 12/3 v k. ú. Orlov
R.usn.č.440/2020
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Rada

schvaluje
zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace přes pozemek ve
vlastnictví města Příbram p. č. 12/3 v k. ú. Orlov, ve prospěch pozemku p. č. 51/3 v k. ú. Orlov, přičemž
v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene budou v těchto
smluvních dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcného břemene ti, kteří budou
v té době vlastníky pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje.
Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 12/3 – komunikace III. tř.
– uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)

18) Informace o podání výpovědi ze smlouvy o pronájmu SaP č. 68/OP/2009 ze dne 20.04.2009
R.usn.č.441/2020
Rada b e r e n a v ě d o m í
informaci o výpovědi nájemní smlouvy SaP č. 68/OP/2009 ze dne 20.04.2009 mezi pronajímatelem
městem Příbram a nájemcem paní ……………, bytem ……………, podanou ze strany nájemce s tím,
že nájemní vztah zaniká ke dni 31.08.2020.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
19) Návrh na umístění laviček na pozemcích p. č. 1964, p. č. 1962 a p. č. 1959/1, vše v k. ú. Příbram
R.usn.č.442/2020
Rada u k l á d á
Odboru správy majetku požádat Římskokatolickou farnost u kostela na Nanebevzetí Panny Marie
Příbram – Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Příbram II, jako vlastníka pozemků p. č. 1964, p. č.
1962 a p. č. 1959/1, vše v katastrálním území Příbram, o udělení souhlasu městu Příbram s umístěním
4 ks laviček na těchto pozemcích.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
20) Záměr prodeje sklepních prostor v objektu č.p. 111 Trhové Dušníky
R.usn.č.443/2020
Rada s t a h u j e
záměr prodeje sklepních prostor, které se nacházejí v části objektu Trhové Dušníky, č.p. 111, rodinný
dům, který je součástí pozemku parc. č. 48/1 v k. ú. Trhové Dušníky.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
21) Záměr udělení souhlasu vlastníka pozemku p. č. 2905/4 v katastrálním území Příbram s umístěním
předsunutého označení areálu společnosti P.P.P
R.usn.č.444/2020
Rada n e s c h v a l u j e
záměr udělení souhlasu vlastníka pozemku p. č. 2905/4 v katastrálním území Příbram s umístěním
předsunutého označení areálu společnosti P.P.P. na části tohoto pozemku (viz zákres
a fotodokumentace v příloze předloženého materiálu).
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
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22) Návrh na podání výpovědí nájemcům a vypůjčitelům užívajících prostory v objektu Příbram IV,
č.p. 145.
(staženo z programu)

23) Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce majetku města k zajištění činnosti příspěvkové organizace
Divadla A. Dvořáka Příbram
R.usn.č.445/2020
Rada s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 1219/2, parc. č. 1219/3, parc. č. 1219/4 a parc.č.
1219/5, v k.ú. Podlesí nad Litavkou mezi půjčitelem městem Příbram a vypůjčitelem příspěvkovou
organizací Divadlo A. Dvořáka Příbram, se sídlem Legionářů 400, 261 01 Příbram VII, IČO 00360139
na dobu určitou, od 19.06.2020 do 29.06.2020 za účelem přípravy a realizace divadelního představení
pro veřejnost s tím, že spotřebu el. energie si hradí vypůjčitel.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
24) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní a kanalizační přípojky – p. č. 4487/1
v k. ú. Příbram
R.usn.č.446/2020
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky a kanalizační přípojky přes pozemek ve vlastnictví
města Příbram p. č. 4487/1 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 315/4
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 inženýrskou síť dle
pozemek p. č. 4487/1 – komunikace III. tř., ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm
– uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

"Zásad",

a

to:

hl. pro 6
(nepřítomen 1)
25) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní a kanalizační přípojky – p. č. 29/4
v k. ú. Orlov
R.usn.č.447/2020
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky a kanalizační přípojky přes pozemek ve vlastnictví
města Příbram p. č. 29/4 v k. ú. Orlov, ve prospěch pozemků p. č. 43/1 a p. č. 44, oba
v k. ú. Orlov, přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného
břemene bude v těchto smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který
bude v té době vlastníkem pozemků, v jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje.
Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inženýrskou síť dle
pozemek p. č. 29/4 – komunikace III. tř., ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm
– uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

"Zásad",

a

to:

hl. pro 6
(nepřítomen 1)
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26) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky – p. č. 54/4 v k. ú.Lazec
R.usn.č.448/2020
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram
p. č. 54/4 v k. ú. Lazec, ve prospěch pozemku p. č. 99 a pozemku p. č. 100, jehož součástí je stavba
objektu k bydlení č. p. 21 v části obce Lazec, obec Příbram, vše v k. ú. Lazec, přičemž v době uzavírání
příslušných
smluvních
vztahů
týkajících
se zřízení
věcného
břemene
bude v těchto
smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době
vlastníkem pozemků, v jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 54/4 – komunikace III. tř., ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm a podélné uložení do
komunikace za cenu 200 Kč/bm
– uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
27) I. Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram č. 1125/2018 ze dne 12.11.2018
II. Návrh na pronájem části pozemku p. č. 992 o výměře 310 m2 z celkové výměry 2672 m2 a pozemku p.
č. 993/1, oba v k. ú. Příbram
R.usn.č.449/2020
Rada s c h v a l u j e
I. revokaci usnesení Rady města Příbram č. 1125/2018 ze dne 12.11.2018,
II. pronájem části pozemku p. č. 992 o výměře 310 m2 z celkové výměry 2672 m2 v k. ú. Příbram (části
pozemku - 180 m2 a 130 m2 jsou vyznačeny v situaci č. 1, která je přílohou předloženého materiálu)
za cenu 33 Kč/m2/rok a pozemku p. č. 993/1 o výměře 415 m2 v k. ú. Příbram za cenu 33 Kč/m2/rok,
na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou počínající běžet první den měsíce následujícího
po doručení výpovědi, Středočeskému kraji, se sídlem 150 00 Praha – Smíchov, Zborovská 81/11,
IČO 70891095, s tím, že:
- výše nájemného bude jedenkrát ročně upravována dle míry inflace vyhlašované Českým statistickým
úřadem a v případě prodlení s úhradou nájemného má pronajímatel právo na úhradu úroku z prodlení
ve výši dle platných předpisů za každý den prodlení s platbou nájemného,
- nájemce zajistí na své náklady pravidelnou běžnou údržbu předmětu pronájmu,
- nájemce je povinen akceptovat chůzi a jízdu přes část pozemku p. č. 992 v k. ú. Příbram (jedná se o
příjezd k parkovací ploše), ze strany oprávněných uživatelů parkovací plochy zřízené na části
uvedeného pozemku pro potřeby Městského úřadu Příbram,
a to vše za předpokladu, že budoucí nájemce musí při dalším postupu respektovat skutečnost, že přes
část pozemku ve vlastnictví města Příbram p. č. 992 v k. ú. Příbram, jehož součástí je stavba
občanského vybavení č. p. 114 v Příbrami I a pozemku ve vlastnictví města Příbram
p. č. 993/1 v k. ú. Příbram, bylo zřízeno věcné břemeno cesty ve prospěch pozemku p. č. 998/4
v k. ú. Příbram, kdy oprávněným z věcného břemene je Všeobecná zdravotní pojišťovna České
republiky, se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha - Vinohrady, IČO 41197518,
III. vypořádání práv a povinností mezi smluvními stranami za období od 01.01.2019 do dne nabytí
účinnosti smlouvy o pronájmu pozemků, a to u pozemku p. č. 992 o výměře 576 m2 z celkové výměry
2672 m2 v k. ú. Příbram (dle situace č. 2 vyznačující původní parkování vozidel na tomto pozemku)
úhradu ve výši 33 Kč/m2/rok a u pozemku p. č. 993/1 o výměře 415 m2 v k. ú. Příbram úhradu ve výši
33 Kč/m2/rok, Středočeským krajem, se sídlem 150 00 Praha – Smíchov, Zborovská 81/11, IČO
70891095.

hl. pro 5
zdrž. 1
(nepřítomen 1)
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28) Souhlas zřizovatele s uvedením sídla společnosti HDC Team, z. s.
R.usn.č.450/2020
Rada s o u h l a s í
s umístěním sídla společnosti HDC team z.s., na adrese Zimní stadion, Legionářů 378, Příbram VII
(provozovna HDC Czech Republic s.r.o., IČ 07023171).
hl. pro 7
29) Žádost o schválení investiční akce – Junior club – akustické úpravy klubu
R.usn.č.451/2020
Rada s c h v a l u j e
I. záměr zhotovení akustických úprav budovy Junior klubu, a to ve smyslu důvodové zprávy,
II. předložený návrh – žádost o schválení investiční akce – zhotovení akustických úprav budovy Junior
klubu, a to ve smyslu důvodové zprávy.
hl. pro 7
30) Audit SZM PB, p.o. informace o aktuálním provozním stavu organizace SZM Příbram, p.o. a
odstraněných nedostatcích (03/2020-05/2020)
R.usn.č.452/2020
Rada b e r e n a v ě d o m í
informace o aktuálním provozním stavu organizace SZM Příbram, p.o a odstraněných nedostatcích
plynoucích z provedeného auditu (6-7/2018) za období 03/2020 až 05/2020, dle důvodové zprávy.
hl. pro 7
31) Žádost o udělení souhlasu s přijetím věcného daru
R.usn.č.453/2020
Rada u d ě l u j e
souhlas Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram s přijetím věcného daru v hodnotě
3.000,00 Kč dle přílohy.
hl. pro 7
32) Na vědomí - výkon mimořádné činnosti po dobu nouzového stavu
R.usn.č.454/2020
Rada b e r e n a v ě d o m í
výkon mimořádné činnosti po dobu nouzového stavu – šití roušek, nákup materiálu k této činnosti
a bezúplatné poskytování roušek mimo organizaci.
hl. pro 7
33) Revokace usnesení R. usn. č. 214/2020 ze dne 23. 3. 2020
R.usn.č.455/2020
Rada s c h v a l u j e
1) revokaci usnesení R. usn. č. 214/2020 ze dne 23. 3. 2020,
2) uzavření Dětských skupin v termínu od 27. 7. 2020 do 7. 8. 2020 a uzavření rehabilitačního
stacionáře v termínu od 27. 7. 2020 do 14. 8. 2020 včetně.
hl. pro 7

12

Město Příbram - RM 15.06.2020
34) UniCredit Bank – smlouva o běžném účtu
R.usn.č.456/2020
Rada s c h v a l u j e
uzavření Dodatku číslo 2 ke Smlouvě o běžném účtu se společností UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s. se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavska 1525/1, PSČ 140 92, IČO 649 48 uzavřené
dne 09.09.2019, a to z důvodu změny úročení kreditního zůstatku běžného účtu, to je snížení sazby
z 0,4 % p. a. na sazbu 0,0 % p. a.
hl. pro 7
35) Návrh na přidělení bytu v DPS
R.usn.č.457/2020
Rada s c h v a l u j e
1) přidělení bytu č. 11 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro pana ……………, trvale bytem ……………
podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“,
2) přidělení bytu č. 52/909 v DPS Příbrami VIII, Brodská 100 pro pana ……………, trvale bytem
…………… podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města
Příbram“,
3) přidělení bytu č. 7 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro manžele ……………, trvale bytem ……………
podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“,
4) přidělení bytu č. 2 v DPS Příbrami VII, Jana Drdy 494 pro paní ……………, trvale bytem ……………
podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.
hl. pro 7
36) Návrh na uzavření dodatků č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění sběru obnošeného šatstva
R.usn.č.458/2020
Rada s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění sběru obnošeného šatstva
č. 1180/OŽP/2016 ze dne 12.12.2016 se společností KOUTECKÝ, s. r. o., se sídlem Družby 1413, 419
01 Duchcov, IČO 63147084, s předmětem dodatku: od 01.07.2020 do 31.12.2020 úprava smluvní
odměny na částku 1 000 Kč/kontejner/rok.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
37) Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy, Příbram II,
Jiráskovy sady
R.usn.č.459/2020
Rada
jmenuje
paní Mgr. Bc. Šárku Jendruščákovou ředitelkou Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273
s účinností od 01.08.2020.
hl. pro 7
38) Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské školy Perníková
Chaloupka
R.usn.č.460/2020
Rada j m e n u j e
paní Mgr. Radku Štáhlovou ředitelkou Mateřské školy Perníková chaloupka s účinností od 01.08.2020.
hl. pro 7
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39) Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské školy Pohádka
R.usn.č.461/2020
Rada j m e n u j e
paní Mgr. Martinu Pilnou ředitelkou Mateřské školy Pohádka s účinností od 01.08.2020.
hl. pro 7
40) Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské školy, Příbram VII,
Jana Drdy 494
R.usn.č.462/2020
Rada j m e n u j e
paní Mgr. Janu Šille ředitelkou Mateřské školy, Příbram VII, Jana Drdy 496 s účinností od 01.08.2020.
hl. pro 7
41) Junior klub – změny rozsahu prací
R.usn.č.463/2020
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
změnu rozsahu prací, provedených při realizaci investiční akce „Junior klub – dokončení stavebních
úprav a přístavby“ oproti projektové dokumentaci, uvedenou v důvodové zprávě,
II. s c h v a l u j e
1) méněpráce ve výši 71.709,40 Kč bez DPH a provedení víceprací ve výši 257.394,00 Kč bez DPH
způsobených důvody specifikovanými ve změnovém listu č. 2,
2) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na investiční akci „Junior klub – dokončení a úprav a přístavby“
se společností Staler, spol. s r. o., se sídlem Dubno 62, 261 01 Příbram, kterým dojde k zapracování
změn uvedených ve změnovém listu č. 2,
III. u k l á d á
OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření dodatku ke smlouvě o dílo dle bodu II. tohoto
usnesení.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
42) Letní kino- provoz
R.usn.č.464/2020
Rada s c h v a l u j e
1) provoz Letního kina pod hlavičkou MKC Příbram ve spolupráci se SZM Příbram, MKC Příbram
zajistí programovou a technickou stránku provozu,
2) ceny vstupného takto: 100,00 Kč předprodej a 130,00 Kč na místě.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
43) Lesní divadlo Skalka, Nové Podlesí - provoz
R.usn.č.465/2020
Rada s c h v a l u j e
1) provoz Lesního divadla Skalka, Nové Podlesí pod hlavičkou MKC Příbram,
2) ceny vstupenek pro představení: 03.07.2020 - Pivo ve výši 100,00 Kč
12.07.2020 - Krysáci a ztracený Ludvík/Příběhy vodníka Česílka
ve výši 100,00 Kč
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17.07.2020 - Divadlo za vodou – Zářivá hvězda ve výši 100,00 Kč,
3) výši pronájmu pro příspěvkové organizace města a dobrovolnické divadelní spolky takto: 0,00 Kč.
Tyto organizace se postarají o kompletní produkci akce, uvedou areál do původního stavu, který byl
při převzetí a zaplatí energie, které spotřebují,
4) cenu pronájmu pro komerční subjekty takto: 1.000,00 Kč + 500,00 Kč/hod produkce.
hl. pro 5
(nepřítomni 2)
44) Úklidové služby pro objekty Městského úřadu Příbram – výběr dodavatele
R.usn.č.466/2020
Rada I. r o z h o d u j e
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti
FORCORP GROUP spol. s r.o. se sídlem Hodolanská 413,779 00 Olomouc, IČO: 27841031,
II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy se společností FORCORP GROUP spol. s r.o. se sídlem Hodolanská 413,779 00
Olomouc, IČO: 27841031, za nabídkovou cenu 403 334,49 Kč bez DPH za rok / 488 034,73 Kč včetně
DPH za rok,
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
(nepřítomen 1)
45) Opravy a přestavby sociálních zařízení v objektech města – výběr dodavatele
R.usn.č.467/2020
Rada
I. r o z h o d u j e
a) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění části 1 veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku
společnosti LAMA PB s.r.o. se sídlem Brod 45,26101 Příbram, IČO: 24749044,
b) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění části 2 veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku
společnosti LAMA PB s.r.o. se sídlem Brod 45,26101 Příbram, IČO: 24749044,
c) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění části 3 veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku
společnosti INVESSALES, spol. s r.o. se sídlem Podskalská 22/1512,12800 Praha, IČO:
62957678,
II. s ch v a l u j e
a) uzavření smlouvy k části 1 veřejné zakázky se společností LAMA PB s.r.o. se sídlem Brod
45, 26101 Příbram, IČO: 24749044, za nabídkovou cenu 309 976 Kč bez DPH / 375 071 Kč
včetně DPH,
b) uzavření smlouvy k části 2 veřejné zakázky se společností LAMA PB s.r.o. se sídlem Brod
45, 26101 Příbram, IČO: 24749044, za nabídkovou cenu 1 868 818 Kč bez DPH / 2 261 270,76
Kč včetně DPH,
c) uzavření smlouvy k části 3 veřejné zakázky se INVESSALES, spol. s r.o. se sídlem
Podskalská 22/1512,12800 Praha, IČO: 62957678, za nabídkovou cenu 8 898 650,73 Kč bez
DPH / 10 767 367,38 Kč včetně 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
(nepřítomen 1)
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46) Stavební úpravy v budově č. p. 69, Hradební ulice, Příbram I – 2. etapa – výběr dodavatele
R.usn.č.468/2020
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 15 295 504 Kč bez DPH/ 17 589 830 Kč včetně 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
(nepřítomen 1)
47) Záměr zakázky – „ Stoka V – zkapacitnění“
R.usn.č.469/2020
Rada
I. s c h v a l u j e
záměr realizace zakázky „Stoka V - zkapacitnění“ dle přílohy,
II. u k l á d á
OPVZ zadávací řízení realizovat,
III. s c h v a l u j e
na zakázku „Stoka V - zkapacitnění“ hodnotící komisi ve složení:
člen:
Ing. Martin Buršík, MBA
Ing. Markéta Pavlištová Havlová
Ing. Dagmar Vlčková
Mgr. Jiřina Humlová
Bc. Jakub Sladký
náhradník:
Mgr. Radka Škubalová.

hl. pro 6
(nepřítomen 1)
48) Přijetí dotace z Programu na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2020
R.usn.č.470/2020
Rada s c h v a l u j e
1) přijetí dotace ve výši 100.000,00 Kč z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Programu na podporu
informačních center Středočeského kraje pro rok 2020,
2) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
49) Výběr generálního dodavatele – rekonstrukce aquaparku Příbram – ukončení smlouvy
na zastupování v zadávacím řízení
R.usn.č.471/2020
Rada s c h v a l u j e
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ukončení smluvního vztahu s Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s. r. o., se sídlem Helfertova
2040/13, 613 00 Brno-Černá Pole, IČO: 28360125, a to dohodou smluvních stran ve smyslu odst. 37
smlouvy č. 508/OPVZ/2019 ze dne 06.05.2019, s účinností ke dni 01.07.2020.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
50) Uzavření smlouvy se společností IRSnet CZ s.r.o. – Ticketportal.cz
R.usn.č.472/2020
Rada I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Příbram a společností IRSnet CZ s.r.o., Politických vězňů
934/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 26732122 provozující portál na předprodej vstupenek v síti
Ticketportal.cz za podmínek dle důvodové zprávy,
II. u k l á d á
MKC Příbram zajistit uzavření smlouvy v souladu s bodem I. toho usnesení.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
51) Podnět na změnu tržního řádu
R.usn.č.473/2020
Rada n e s c h v a l u j e
prodloužení provozní doby u předzahrádek v pátek a v sobotu do 23:00 hod.
hl. pro 7
52) Žádost o prominutí odvodu
R.usn.č.474/2020
Rada
doporučuje ZM
úplné prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně za neprokázání použití finančních
prostředků subjektu Volejbalový klub Příbram z.s., Legionářů 378, 261 01 Příbram VII, IČO: 01832158
vyplývající ze smlouvy č. 176/OŠKS/2018 ve výši 213.170,00 Kč.
hl. pro 5
proti 1
zdrž. 1
53) Návrh mimořádné odměny řediteli ZŠ Jiráskovy sady
R.usn.č.475/2020
RM s c h v a l u j e
mimořádnou odměnu pro ředitele Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273 pana Mgr. Petra
Šlemendu …………….
hl. pro 7

54) Výměna oken – SPŠ a VOŠ Příbram – vyloučení a výběr dodavatele
R.usn.č.476/2020
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výměna oken – SPŠ a VOŠ 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,
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II.rozhoduje
1) o vyloučení společnosti STAVEL PŘÍBRAM s.r.o., se sídlem Žižkova 121, 261 01 Příbram IX –
Nová Hospoda, IČO 27933504 z výběrového řízení pro nesplnění zadávacích podmínek,
2) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti
OKNOPLASTIK s.r.o., se sídlem Levá 390/3, 147 00 Praha, IČO 26737906, za nabídkovou cenu
1 835 420,70 Kč bez DPH,
III.schvaluje
1) závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;
2) uzavření smlouvy na zakázku „Výměna oken – SPŠ a VOŠ Příbram“ se společností OKNOPLASTIK
s.r.o., se sídlem Levá 390/3, 147 00 Praha, IČO 26737906, za nabídkovou cenu 1 835 420,70 Kč
bez DPH,
IV. ukládá
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o vyloučení dodavatele a o přidělení veřejné
zakázky dle bodu II. a III. tohoto usnesení.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
55) Rekonstrukce plynové kotelny- Příbram I/107 – výběr dodavatele
R.usn.č.477/2020
Rada
I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce plynové kotelny – Příbram I/107“ (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
FleetCom s.r.o., se sídlem Branická 1325/91, 147 00 Praha, IČO: 29135389, za nabídkovou cenu
489 836,00 Kč bez DPH,
III. s c h v a l u j e
závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;
uzavření smlouvy na zakázku „Rekonstrukce plynové kotelny – Příbram I/107“ se společností
FleetCom s.r.o., se sídlem Branická 1325/91, 147 00 Praha, IČO: 29135389, za nabídkovou cenu
489 836,00 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 6
(nepřítomen 1)
56) Různé
Zápis ověřili:
Ing. Jindřich Vařeka
Ing. Petr Rotter
Mgr. Jan Konvalinka,
starosta
Zapsala: Věra Kubínová, Ing. Monika Černíková
Příbram, dne: 18. 06. 2020
Ověřeno: 29.06.2020
Vyvěšeno: 30.06.2020
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