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Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů. 

 
 

U s n e s e n í  
 

z jednání Rady města Příbram, konaného dne 16.11.2020 
od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
Z důvodu nouzového stavu (souvisejícího s nákazou COVID – 19) bylo jednání RM uskutečněno 
prostřednictvím internetové sítě Google Meet. 
 
 
 
1) Zahájení, kontrola zápisu z minulé RM, ověřovatelé 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Holý, Ing. Jindřich Vařeka 
 
 
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. Městské lesy Příbram s. r. o. 
6. Pojmenování ulic v části města Příbram V-Zdaboř (staženo z programu) 
7. Pořízení poukazů od provozovatelů příbramských restaurací z příspěvku z veřejné sbírky 
8. Servisní smlouva na PROXIO 
9. Servisní smlouva na ORSOFT (staženo z programu) 

10. Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za I. pololetí 2020 včetně plnění usnesení RM za minulá období 
11. Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok 2021 
12. Návrh na přidělení bytu v DPS 
13. Přehled trvale přenechaných volných bytů v DPS Příbram I, Hradební 69, na základě výjimky  

ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ 
14. Výjimka ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ - návrh na přidělení sociálního bytu 
15. Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020  
16. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram 
17. Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2021 
18. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání, a odstraňování komunálních odpadů 
19. Návrh mzdových limitů příspěvkových organizací 
20. Spolek Prokop Příbram – žádost o změnu účelu dotace 
21. Vyúčtování programových dotací 2020 
22. Návrh na přiznání osobního příplatku pro ředitelku Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273 
23. Návrh odměn ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram 
24. Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2021 
25. Schválení uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 

vodovodů a kanalizací 
26. Výběr zhotovitele „Dodávka a výměna modulů REDEX, výpadových pouzder, lyzačních nožů 

s provedením servisu a instalace skrápění vyhnívací nádrže“ 
27. Návrh na odkoupení kanalizačního řadu, zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti inženýrské sítě 
28. Dodatek č. 4 k SOD investiční akce „Úprava veřejného prostranství pěší zóna Cíl“ 
29. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN  – p. č. 744/1 a p. č. 

3175/5, vše v k. ú. Příbram 
30. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího umístění vzdušného vedení NN nad pozemkem p. č. 

2053 v k. ú. Příbram 
31. 1. Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram č. 858/2020 ze dne 19.10.2020 

2. Žádost o směnu pozemku p. č. 592/1 za pozemky p. č. 682/2, p. č. 683/3 a p. č. 658/2, vše 
v katastrálním území Lazec 
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32. Stanovení nájemného společnosti 1. Sčv, a. s., a plán investic do vodohospod. majetku 
33. Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020 (RZ0189) 
34. MŠ Klubíčko – žádost o souhlas zřizovatele ke vstupu školy do programu Šablony III 
35. Žádost o odpuštění části nájmu nebytových prostor (staženo z programu) 
36. Žádost o individuální dotaci – ADRA, o. p. s. 
37. Návrh programu 21. zasedání ZM dne 07.12.2020 
38. Žádost pobočného spolku Českého svazu včelařů, z.s., základní organizace Příbram, o výpůjčku části 

střešní plochy na části budovy č. p. 400 v ul. Legionářů v Příbrami VII 
39. Žádost o souhlas vlastníka pozemku s opravou a modernizací bytového domu Brodská 94 v Příbrami 

VIII 
40. Směna pozemků v k. ú. Březové Hory a v k. ú. Příbram pro chodník Anenská 
41. Uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků pro stavbu rekonstrukce mostů ev. č. 1911-2a a 1911-2b 

v ulici Školní, Příbram VIII 
42. Předžalobní výzva k úhradě bezdůvodného obohacení za užívání pozemků v k. ú. Lazec a žádost  

o uzavření nájemní smlouvy na nájem těchto pozemků 
43. Generel parkování města Příbram 
44. Generel dopravy města Příbram- analýza bezbariérovosti páteřních tras 
45. Generel dopravy města Příbram 
46. Oznámení ČR ÚZSVM o prodeji pozemků p. č. 3073, p. č. 3074 a p. č. 3075, vše v k. ú. Příbram, 

formou elektronické aukce 
47. Přímé zadání VZMR III. kategorie: „Dodávka a montáž náhradního energetického zdroje (UPS) vč. 

stavebních úprav pro evakuační výtah Brodská čp. 102, Příbram VIII“ vybranému dodavateli bez 
předchozího uveřejnění záměru na profilu zadavatele 

48. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení VN a 2x trubky HDPE – p. č. 
988/2 a p. č. 3737/25, vše v k. ú. Příbram 

49. Různé 
 
R.usn.č.925/2020        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Městské lesy Příbram s. r. o. 
R.usn.č.926/2020        
Rada    I.   s c h v a l u j e  
 jednateli Městských lesů Příbram s. r. o. odměnu ve výši dle zápisu. 
 
 II.   k o n s t a t u j e, 

že toto rozhodnutí je rozhodnutím města Příbram jako jediného společníka společnosti Městské lesy 
Příbram s. r. o., identifikační číslo 265 05 720, při výkonu působnosti valné hromady této společnosti 
ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
6) Pojmenování ulic v části města Příbram V - Zdaboř 
(staženo z programu) 
 
 
7) Pořízení poukazů od provozovatelů příbramských restaurací z příspěvku z veřejné sbírky 

R.usn.č.927/2020        
Rada    s c h v a l u j e  
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1) zakoupení poukazů z veřejné sbírky města Příbram, zřízené za účelem pomoci osobám zvlášť 
zasaženým nákazou COVID-19 a pomoci subjektům, které těmto osobám pomoc poskytují. 
Poukazy budou zakoupeny od příbramských restaurací: Transitmedia s.r.o. - Bistro rynk, IČO 
05070376, RÓ DELIKATESY s.r.o. – Bistro Slunná, IČO 06310541, Bc. Eva Šmatláková – Jinej 
podnik, IČO 03853608, a to 45 ks poukazů v hodnotě 300,00 Kč / ks, tj. v celkové hodnotě 
13.500,00 Kč od každé restaurace, 
 

2) rozdělení poukazů mezi složky, organizace a jednotlivce, kteří pomáhali v době epidemie, a to 
následovně: Oblastní nemocnice Příbram – 50 ks, Záchranná služba – 15 ks, Centrum sociálních 
a zdravotních služeb – 30 ks, praktičtí lékaři – 20 ks, dobrovolníci – 20 ks. 

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
8) Smlouva o poskytování údržby a provozní podpory systému PROXIO 

R.usn.č.928/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

na základě ustanovení Hlavy II., čl. 5, odst. 1 směrnice č. 1/2019  - Zásady a postupy při zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, uzavření smlouvy o poskytování údržby a provozní podpory 
systému PROXIO s firmou Marbes s.r.o., Brojova 16, 326 00  Plzeň, IČO 29108373, za cenu 
659.644,00 Kč bez DPH ročně (798.169,00 Kč včetně DPH), tj. 1.319.288,00 Kč bez DPH za 2 roky 
(1.596.338,00 Kč včetně DPH) s účinností od 1.1.2021 v délce trvání do 31.12.2022. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
9) Servisní smlouva na ORSOFT 

(staženo z programu) 
 
 
 
10) Zpráva o plnění usnesení RM Příbram za I. pololetí 2020 včetně plnění usnesení RM za minulá 
období 
R.usn.č.929/2020        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

zprávu o plnění usnesení RM Příbram za I. pololetí 2020 včetně plnění usnesení RM za minulá 
období. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
11) Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok 2021 

R.usn.č.930/2020      
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

návrhy termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok 2021. 
 

II.   u k l á d á 
OVV zařadit materiál „Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města 
Příbram na rok 2021“ dle varianty č. 2 do programu zasedání ZM dne 07.12.2020. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
12) Návrh na přidělení bytu v DPS 

R.usn.č.931/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

1) přidělení bytu č. v DPS Příbrami VIII, Brodská 102 pro paní , trvale bytem 
podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů 

ve vlastnictví města Příbram“,  
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2) přidělení bytu č. 1  v DPS Příbram VIII, Brodská 102, pro manžele J
, trvale bytem podle Směrnice 

č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“, 
 

3) přidělení bytu č.  v DPS Příbram 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  5 
 
 
13) Přehled trvale přenechaných volných bytů v DPS Příbram I, Hradební 69, na základě výjimky 
ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ 

R.usn.č.932/2020        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

přehled trvale přenechaných volných bytů v DPS Příbram I, Hradební 69, po dobu rekonstrukce bytů 
v tomto domě za období uplynulých 3 měsíců. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
14) Výjimka ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ - návrh na přidělení sociálního bytu 

R.usn.č.933/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení sociálního bytu č. , Příbram VIII, Školní 124, pro pana E  trvale bytem  
na dobu 3 měsíců s možností opakovaného prodloužení, max. na dobu 24 měsíců, jako 

výjimku ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví Města 
Příbram“. 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
15) Návrhy na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 (a – d) 

R.usn.č.934/2020        
Rada    s c h v a l u j e  
 
15 a) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 789 - SOSH na straně 
běžných výdajů dle usnesení RM ze dne 10.02.2020 R. usn. č. 93/2020 bodu II. z důvodu navýšení 
finančních prostředků na dotaci MHD 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 789 - SOSH na straně běžných výdajů dle 
usnesení RM ze dne 10.02.2020 R. usn. č. 93/2020 bodu II. z důvodu navýšení finančních prostředků 
na dotaci MHD.  

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. název 

akce 
prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0275 789 - 
SOSH 

2219 5171 001 Provoz 
SSZ - 
přenos dat 

3653 SSZ a PA provoz a 
údržba 

-600 000,00 

RP0275 789 - 
SOSH 

3421 5169 002 
Opravy a 
údržba 

3659 Provoz - dětské 
hřiště - 
zabezpečení 

-100 000,00 

RP0275 789 - 
SOSH 

2229 5171 002 
Opravy a 
údržba 

3662 Dopravní značení - 
údržba a opravy 

-300 000,00 

RP0275 789 - 
SOSH 

2212 5171 002 
Opravy a 
údržba 

3744 Souvislé opravy MK -300 000,00 

RP0275 789 - 
SOSH 

2212 5171 002 
Opravy a 
údržba 

4541 Opravy mostů -1 000 000,00 

RP0275 789 - 
SOSH 

2212 5137 002 
Opravy a 

5040 Označníky ROPID -2 000 000,00 



Město Příbram - RM 16.11.2020  

 5 

údržba 

RP0275 789 - 
SOSH 

3639 5164 019 
Nakládání 
s 
majetkem 

3664 Nájemné -300 000,00 

RP0275 789 - 
SOSH 

2292 5193 020 
Dopravní 
obslužnost 

3655 Dotace MHD 4 600 000,00 

 
 
15 b) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 789 - SOSH na straně 
kapitálových výdajů dle usnesení RM ze dne 10.02.2020 R. usn. č. 93/2020 bodu II. z důvodu realizace 
nových bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 789 - SOSH na straně kapitálových 
výdajů dle usnesení RM ze dne 10.02.2020 R. usn. č. 93/2020 bodu II. z důvodu realizace nových 
bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0281 789 - 
SOSH 

2221 6121 001 Pozemní 
komunikace a 
silniční 
doprava 

3739 Autobusové čekárny  - 
nové 

-300 000,00 

RP0281 789 - 
SOSH 

2212 6122 001 Pozemní 
komunikace a 
silniční 
doprava 

5043 Bezpečnostní prvky 300 000,00 

 
 
15 c) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 792 - FOVM na straně 
kapitálových výdajů dle usnesení RM ze dne 10.02.2020 R. usn. č. 93/2020 bodu II. 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 792 - FOVM na straně kapitálových 
výdajů dle usnesení RM ze dne 10.02.2020 R. usn. č. 93/2020 bodu II.   

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0282 792 - FOVM 3639 6121 001 
Vodovody a 
kanalizace 

5054 Vodovod Orlov - 
rekonstrukce a 
zkapacitnění 
výtlačného řadu z 
VDJ Kozičín do VDJ 
Orlov 

-461 102,00 

RP0282 792 - FOVM 3639 6121 001 
Vodovody a 
kanalizace 

3835 Orlov - řešení 
nevyhovujících 
tlakových poměrů v 
osadě 

461 102,00 

 
 
15 d) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 786 - OIRM na straně 
kapitálových výdajů dle usnesení RM ze dne 10.02.2020 R. usn. č. 93/2020 bodu II. z důvodu přijetí 
dotace na akci "Bezbariérová trasa, zastávka hromadné dopravy u 2. polikliniky - Kulturní dům" ve 
výši 1.486.731,21 Kč dle Smlouvy č. 1474/B1/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020. 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 786 - OIRM na straně kapitálových výdajů 
dle usnesení RM ze dne 10.02.2020 R. usn. č. 93/2020 bodu II. z důvodu přijetí dotace na akci 
"Bezbariérová trasa, zastávka hromadné dopravy u 2. polikliniky - Kulturní dům" ve výši 1.486.731,21 
Kč dle Smlouvy č. 1474/B1/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2020.  

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0280 786 - 
OIRM  

3639 6121  018 Kulturní 
dům 

4551 Bezbariérová 
trasa 

-1 486 731,21 
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RP0280 786 - 
OIRM  

3639 6121 91628 018 Kulturní 
dům 

5348 Bezbariérová 
trasa - dotace 

1 486 731,21 

 
                                                         hl.  pro  5 
 
 

16) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram 

R.usn.č.935/2020        
Rada    I.  d o p o r u č u j e   ZM  

schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram. 
  
II.  u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 07.12.2020. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
17) Návrh rozpočtu města na rok 2021 

R.usn.č.936/2020        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

1) schválit schodkový rozpočet města Příbram na rok 2021, jehož vyšší výdaje budou hrazeny  
z přebytků minulých let takto: 
a) příjmy     861.175.349,13 Kč 
b) výdaje  1.052.345.316,84 Kč 
c) financování      191.169.967,71 Kč 

 
2) schválit závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2021 na straně příjmů, výdajů a financování 

dle nejvyššího druhového třídění rozpočtové sklady takto: 
a) třída 1 – Daňové příjmy      564.952.610,00 Kč 
b) třída 2 – Nedaňové příjmy  123.497.969,00 Kč 
c) třída 3 – Kapitálové příjmy   17.082.445,00 Kč 
d) třída 4 – Přijaté transfery    155.642.325,13 Kč 
e) třída 5 – Běžné výdaje        792.737.346,84 Kč 
f) třída 6 – Kapitálové výdaje  259.607.970,00 Kč 
g) třída 8 – Financování          131.169.967,71 Kč 

 
3) zmocnit Radu města Příbram ke schvalování rozpočtových opatření v maximální výši  
      5.000.000,00 Kč.  
 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 07.12.2020. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
18) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Hlasováno o návrhu Mgr. Brožíkové. 
Usn. nebylo přijato.        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

schválit návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že sazba poplatku činí 
588 Kč. 

      hl.  pro  3  
           proti      2  

Návrh nebyl přijat. 
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Hlasováno o návrhu Mgr. Vesecké 
Usn. nebylo přijato.        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

schválit návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že sazba poplatku činí 
552 Kč. 

      hl.  pro  2  
      proti      1   

 proti      2   
Návrh nebyl přijat. 

 
Hlasováno o návrhu Ing. Rottera. 
Usn. nebylo přijato.        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

schválit návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že sazba poplatku činí 
600 Kč. 

      hl.  pro  1   
      proti      3   

 proti      1   
Návrh nebyl přijat. 
 
 
R.usn.č.937/2020        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že sazba poplatku činí 
…….. Kč a je tvořena: 

a) z částky ……… Kč za osobu uvedenou v čl. 2 a kalendářní rok 
b) z částky ……… Kč stanovené na základě skutečných nákladů města předchozího kalendářního 

roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu uvedenou v čl. 2 a kalendářní rok.  
 

II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 07.12.2020. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
19) Návrh mzdových limitů příspěvkových organizací na rok 2020 

R.usn.č.938/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

mzdové limity příspěvkových organizací na rok 2020 ve výši uvedené v příloze. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
20) Spolek Prokop Příbram – žádost o změnu účelu dotace 

R.usn.č.939/2020        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit žádost subjektu Spolek Prokop Příbram se sídlem nádv. Msgre. Korejse 155, 261 01 Příbram, 
IČO: 47074337, o rozšíření účelu dotace schválené v rámci dotačního programu Kulturní aktivity 2020 
Zastupitelstvem města Příbram dne 18.05.2020 Usn.č.347/2020/ZM o výdaje za energie. Ostatní 
ujednání Usn.č.347/2020/ZM zůstávají v platnosti.  

 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 07.12.2020. 

 
                                                         hl.  pro  5 
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21) Vyúčtování programových dotací 2020 

R.usn.č.940/2020        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit uznání výdajů, které příjemcům programových dotací nastaly v souvislosti s přípravou 
jednorázových projektů, na které Zastupitelstvo města Příbram poskytlo dotace dle příslušných 
usnesení ze dne 18.05.2020, a které nebylo možné realizovat vzhledem k opatřením vyhlášeným 
Vládou ČR v souvislosti s pandemií COVID-19, za podmínky souladu výdajů s příslušnou dotační 
smlouvou a jejich prokazatelného doložení.  

  
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 07.12.2020. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
22) Návrh na přiznání osobního příplatku pro ředitelku Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273 

R.usn.č.941/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

přiznání osobního příplatku pro ředitelku Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273 ve výši 
stanovené v příloze tohoto materiálu s účinností od 01.11.2020. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
23) Návrh odměn ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram 

R.usn.č.942/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

odměny pro ředitelky a ředitele škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram za plnění 
mimořádných úkolů ve 2. pololetí roku 2020 dle předloženého návrhu. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
24) Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2021 

R.usn.č.943/2020        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit výpočet vodného ve výši 49,55 Kč/m3 bez DPH, to je 54,51 Kč/m3 včetně 10 % DPH   
a stočného ve výši 30,18 Kč/m3 bez DPH, to je 33,20 Kč vč. 10 % DPH na rok 2021, předloženou 
městu Příbram svým provozovatelem vodohospodářských zařízení 1. SčV, a.s. se sídlem Ke Kablu 
971, 100 00 Praha 10. 
 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 07.12.2020. 

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
25) Schválení uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů a kanalizací 
R.usn.č.944/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů  
na pozemku parc. č. 191/1 v k. ú. Orlov s vlastníkem vodovodního řadu panem P  
bytem . 
 

                                                         hl.  pro  5 
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26) Výběr zhotovitele „Dodávka a výměna modulů REDEX, výpadových pouzder, lyzačních nožů  
s provedením servisu a instalace skrápění vyhnívací nádrže “ 

R.usn.č.945/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

1) přímé zadání a uzavření smlouvy o dílo „Dodávka a výměna modulů REDEX, výpadových              
pouzder, lyzačních nožů a servis po 6000 Mh“, s firmou 1. SčV, a. s., se sídlem Ke Kablu 971,      
Praha 10, PSČ 100 00, IČO 47549793, za cenu 1.239.290,00 Kč bez DPH, tj. 1.499.541,00 Kč     
s DPH, na základě cenové nabídky ze dne 26. 08. 2020, 

 
2) přímé zadání a uzavření smlouvy o dílo „Instalace skrápění vyhnívací nádrže“, s firmou 1. SčV,       

a. s., se sídlem Ke Kablu 971, Praha 10, PSČ 100 00, IČO 47549793, za cenu 205.000,00 Kč bez 
DPH, tj. 248.050,00 Kč s DPH, na základě cenové nabídky ze dne 19. 08. 2020. 

 
                                                         hl.  pro  5 

 
 
27) Návrh na odkoupení kanalizačního řadu, zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti inženýrské 
sítě 

R.usn.č.946/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

1) odkoupení kanalizačního řadu v k. ú. Příbram, ul. Březnická od společnosti Cik – invest s.r.o.,  
IČ 247 40 942, se sídlem Čs. armády 27, 261 01 Příbram, za symbolickou částku v celkové výši 
1,00 Kč vč. DPH, 

  
2)   uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen a nabytí služebnosti inženýrských sítí v pozemcích 
      parc. č. 2525/1, 2526, 2527, 2529 k. ú. Příbram, a to bezúplatně.  
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
28) Dodatek č. 4 k SOD investiční akce „Úprava veřejného prostranství pěší zóna Cíl“ 

R.usn.č.947/2020        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) provedení stavebních prací, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr  původního závazku  
ze smlouvy o dílo a jsou nezbytné pro dokončení investiční akce „Úprava veřejného prostranství 
pěší zóna Cíl“ podle Změnového listu č. 13 a které představují vícepráce ve výši 119 852,10 Kč 
bez DPH (tj. 145 021,04 Kč s DPH),  

 
2) uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 187/OIRM/2020 na investiční akci „Úprava veřejného 

prostranství pěší zóna Cíl“ se společností SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 335 01 
Nepomuk, IČO: 26342812, kterým dojde ke změně díla podle Změnového listu č. 13 a jímž se 
mění celková cena díla na částku 11 065 343,29 Kč bez DPH (tj. 13 389 065,38 Kč s DPH). 

 
 II.   u k l á d á    
OIRM administrovat uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 187/OIRM/2020 podle bodu I. tohoto 
usnesení. 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
29) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN – p. č. 744/1  
a p. č. 3175/5, vše v k. ú. Příbram 

R.usn.č.948/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram 
p. č. 744/1 a p. č. 3175/5, oba v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:  
pozemek p. č. 744/1 – ostatní pozemek 
                                 – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm 
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pozemek p. č. 3175/5 – komunikace III. tř. 
                                   – uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení do 
                                      komunikace za cenu 400 Kč/bm. 

Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.    
 
                                                       hl.  pro  5 

 
 
30) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího umístění vzdušného vedení NN nad pozemkem 
p. č. 2053 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.949/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene umístění vzdušného vedení NN nad pozemkem ve vlastnictví města 
Příbram p. č. 2053 v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín – 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:  
pozemek p. č. 2053 – ostatní pozemek 
                                – umístění vzdušného vedení NN za cenu 100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 
                                                      hl.  pro  5 

 
 
31) 1. Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram č. 858/2020 ze dne 19.10.2020 
2. Žádost o směnu pozemku p. č. 592/1 za pozemky p. č. 682/2, p. č. 683/3 a p. č. 658/2, vše 
v katastrálním území Lazec 

R.usn.č.950/2020        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

revokaci svého usnesení č. 858/2020 ze dne 19.10.2020. 
 

II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit směnu pozemků, vše v katastrálním území Lazec, a to pozemku p. č. 592/1, za cenu celkem 
40.320 Kč, který je ve vlastnictví města Příbram za pozemky p. č. 682/2, za cenu celkem 10.080 Kč,  
p. č. 683/3, za cenu celkem 1.680 Kč a p. č. 658/2, za cenu celkem 4.480 Kč, které jsou ve vlastnictví 
paní , bytem s tím, že paní 

doplatí městu Příbram částku za rozdílnou cenu a výměru pozemků ve výši 24.080 Kč,  
a podpisem směnné smlouvy potvrdí skutečnost, že byla seznámena s tím, že ve směňovaných 
pozemcích vede vodovodní řad ve vlastnictví města Příbram, přičemž zákres vodovodního řadu 
obsahuje vyjádření 1. SčV, a.s. ze dne 20.07.2020, jež se stane nedílnou součástí smluvního vztahu. 

 
III.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 07.12.2020 pod 
názvem: Žádost o směnu pozemku p. č. 592/1 za pozemky p. č. 682/2, p. č. 683/3 a p. č. 658/2, vše 
v katastrálním území Lazec. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
32) Stanovení nájemného společnosti 1. SčV, a. s., a plán investic do vodohospodářského majetku      
města na rok 2021 

R.usn.č.951/2020        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

„Návrh plánu investic do vodohospodářského majetku pro město Příbram na rok 2021“  
a „Střednědobý návrh investic pro město Příbram do roku 2026“, zpracovaný společností 1.SčV, a. s., 
se sídlem Ke Kablu 971, 100 00, Praha 10. 
 
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
1) schválit upravený plán obnovy a investic do vodohospodářského majetku pro město Příbram na rok 

2021, 
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2) stanovit společnosti 1.SčV, a. s., nájemné na rok 2021 ve výši 49.015.000,00 Kč bez DPH, tj. 

59.308.150,00 Kč včetně DPH, 
 

3) schválit uzavření Dodatku č. 1/2020 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování 
infrastrukturního  majetku města Příbrami ze dne 13.02.2004 mezi městem Příbram a 1.SčV, a. s., 
který stanoví zachování výše nájemného z roku 2020, a to 49.015.000,00 Kč bez DPH, tj. 
59.308.150,00 Kč včetně DPH. 

 
III.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 07.12.2020. 

 
                                                         hl.  pro  5 
 

 
33) Návrhy rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020 (a – b) 

R.usn.č.952/2020        
Rada    s c h v a l u j e  
 
33 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 741 - OE, tj. 
navýšení nedaňových příjmů o částku 193.620,00Kč a rozpočtu běžných výdajů ve stejné výši z 
důvodu vrácení nevyužitých finančních prostředků účelové dotace na projekt Šablony I, reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005444 MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 741 - OE, tj. navýšení 
nedaňových příjmů o částku 193.620,00Kč a rozpočtu běžných výdajů ve stejné výši z důvodu vrácení 
nevyužitých finančních prostředků účelové dotace na projekt Šablony I, reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005444 MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0274 741 - OE 3111 5904 33063 003 Finanční 
vypořádání z 
minulých let 

5345 MŠ, Příbram 
VII, Bratří 
Čapků 278 - 
vratka dotace 
- Šablony 

164 577,00 

RP0274 741 - OE 3111 5904 33063 003 Finanční 
vypořádání z 
minulých let 

5346 MŠ, Příbram 
VII, Bratří 
Čapků 278 - 
vratka dotace 
- Šablony 

29 043,00 

RP0274 741 - OE 3111 2229 33063 001 Ostatní 
nedaňové 
příjmy 

5343 MŠ, Příbram 
VII, Bratří 
Čapků 278 - 
vratka dotace 
- Šablony 

164 577,00 

RP0274 741 - OE 3111 2229 33063 001 Ostatní 
nedaňové 
příjmy 

5344 MŠ, Příbram 
VII, Bratří 
Čapků 278 - 
vratka dotace 
- Šablony 

29 043,00 

 
 
33 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci výdajů kapitoly 786 - 
OIRM, tj. snížení běžných výdajů (opravy) o částku 229.073,00 Kč a posílení kapitálových výdajů ve 
stejné výši z důvodu dodání a montáže dětských herních prvků na dětském hřišti Brod u Příbrami 

Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci výdajů kapitoly 786 - 
OIRM, tj. snížení běžných výdajů (opravy) o částku 229.073,00 Kč a posílení kapitálových výdajů ve 
stejné výši z důvodu dodání a montáže dětských herních prvků na dětském hřišti Brod u Příbrami 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. název 

akce 
prvek 
rozpočtu 

popis částka 
změny 

RP0283 786 - OIRM  3639 6121 025 4450 Stavby 229 073,00 
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Osadní 
výbory 

RP0283 786 - OIRM  3639 5171 002 
Osadní 
výbory 

3244 Opravy -229 073,00 

 
                                                         hl.  pro  5 
 

 
34) MŠ Klubíčko - žádost o souhlas zřizovatele ke vstupu školy do programu Šablony III 
R.usn.č.953/2020        
Rada    s o u h l a s í 

s tím, aby se Mateřská škola Klubíčko, se sídlem Okružní 200, Příbram VII zapojila do dotačního 
programu Šablony III. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
35) Žádost o odpuštění části nájmu nebytových prostor 
(staženo z programu) 

                                                           
 

 
36) Žádost o individuální dotaci – ADRA, o.p.s. 

R.usn.č.954/2020        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

1) schválit poskytnutí dotace ve výši 55.000,00 Kč pro subjekt ADRA, o.p.s., Dobrovolnické centrum 
Příbram, Čs. armády 145, 261 01 Příbram IV, IČO: 61388122, na projekt s názvem „Dobrovolníci 
do domů“ v souladu se žádostí o finanční podporu z rozpočtu města označené  
č. j. MeUPB  97750/2020 a to z kapitoly 728-OSVZ, 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) schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem ADRA, o.p.s., Dobrovolnické centrum 

Příbram, Čs. armády 145, 261 01 Příbram IV, IČO: 61388122, o poskytnutí dotace ve výši  
55.000,00 Kč na projekt „Dobrovolníci do domů“, v souladu s Pravidly o poskytování dotací  
a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 přijatými ZM dne 
22.06.2020, Usn.č.394/2020/ZM. 

 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 07.12.2020. 

 
                                                       hl.  pro  5 

 
 
37) Návrh programu 21. zasedání ZM dne 07.12.2020 

R.usn.č.955/2020        
Rada    s o u h l a s í 

s návrhem programu 21. zasedání ZM dne 07.12.2020 s tím, že do programu budou zahrnuty i další 
materiály určené na základě jednání RM dne 16.11.2020.  
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
38) Žádost pobočného spolku Českého svazu včelařů, z.s., základní organizace Příbram, o výpůjčku 
části střešní plochy na části budovy č. p. 400 v ul. Legionářů v Příbrami VII 
R.usn.č.956/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce části střešní plochy o výměře cca 6 m², která se nachází na části                                
„C“ budovy č. p. 400 v ul. Legionářů v Příbrami VII (Kulturní dům Příbram), která je součástí pozemku 
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p. č. st. 1306 v k. ú. Březové Hory (dle situačního snímku, který je součástí předloženého materiálu), 
mezi půjčitelem městem Příbram a vypůjčitelem, kterým je pobočný spolek Český svaz včelařů, z.s., 
základní organizace Příbram, se sídlem Dlouhá 163, Příbram III, 261 01 Příbram, IČO 61903329,                        
za účelem činnosti spolku – chovu tří včelstev, a to od 01.10.2020, na dobu neurčitou. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 
39) Žádost o souhlas vlastníka pozemku s opravou a modernizací bytového domu Brodská 94 
v Příbrami VIII 
R.usn.č.957/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

1) udělení  souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemku p. č. 4246/95 v k. ú. Příbram, 
s provedením prací -  zateplení stavby, opravy a modernizace bytového domu č. p. 94 v Příbrami 
VIII, který stojí na pozemku p. č. st. 4246/30 v k. ú. Příbram, s přesahem zateplení nad předmětný 
městský pozemek p. č. 4246/95 cca 20 cm, pro Společenství vlastníků bytových jednotek, Příbram 
VIII/94, se sídlem Příbram VIII, ul. Brodská 94, PSČ 261 01, IČO 26506343, s tím, že stavba bude 
realizována v souladu s přílohou podané žádosti, tj. s projektovou dokumentací s názvem akce 
„Oprava a modernizace bytového domu Brodská 94, Příbram“ zpracovanou zodpovědným 
projektantem společnosti JFH inženýring, s.r.o., Ing. Janem Ficencem, Ph.D., se sídlem 
společnosti Podolská 401/50, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO 04055241, datovanou VI/2020, jejíž 
část A. Průvodní zpráva, část B. Souhrnná technická zpráva, část C. Situace stavby a též číslo 
výkresu D.2.1.01 jsou přílohou předloženého materiálu, 

 
2) uzavření smlouvy o právu provést stavbu nové nájezdové rampy na části pozemku 4246/95  

o výměře 22 m2 z celkové výměry 11934 m2, v k. ú. Příbram, mezi stavebníkem a investorem, 
kterým je Společenství vlastníků bytových jednotek Příbram VIII/94, se sídlem Příbram VIII, ul. 
Brodská 94, PSČ 261 01, IČO: 26506343 a vlastníkem pozemku městem Příbram, s tím, že stavba 
bude realizována za podmínek vyplývajících z platné právní úpravy, za podmínek stanovených 
dotčenými orgány a v souladu s přílohou podané žádosti, tj. projektovou dokumentací, společně se 
smlouvou o pronájmu části pozemku p.č. 4246/95 o výměře 22 m2 z celkové výměry 11934 m2,  
v k. ú. Příbram (vyznačeno na situačním snímku z projektové dokumentace, který je přílohou 
předloženého materiálu), za cenu 44 Kč/m2/rok, na dobu určitou, s účinností ode dne 
protokolárního předání pozemku vypůjčiteli do dne převzetí pozemku půjčitelem po ukončení 
stavby, maximálně však uplynutím lhůty 3 roky ode dne protokolárního předání pozemku. 

 
                                                         hl.  pro  5 
  

 
40) Směna pozemků v k. ú. Březové Hory a v k. ú. Příbram pro chodník Anenská 

R.usn.č.958/2020        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

schválit směnu dvou částí pozemku p.č. 2742/1 o výměře cca 11 m2 a cca 7 m2 z celkové výměry 
1574 m2 (dle situačního náčrtu v příloze předloženého materiálu), v k.ú. Příbram, ve vlastnictví města 
Příbram, za pozemek p.č. 52/47 o výměře 18 m2 v k.ú. Březové Hory, ve vlastnictví společnosti TEN 
ART, spol. s r.o., se sídlem Husova 389, Příbram IV, IČO 61683353, bez doplatku ceny.  
 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 07.12.2020. 
 
                                           hl.  pro  5 

 
 
41) Uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků pro stavbu rekonstrukce mostů ev. č. 1911-2a a 1911-
2b v ulici Školní, Příbram VIII 
R.usn.č.959/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

1) revokaci usnesení rady města č. 1048/2019 ze dne 29.10.2019, 
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2) uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 2290/18 o výměře cca 64 m2 z celkové výměry 

503 m2, části pozemku p. č. 4219/18 o výměře cca 82 m2 z celkové výměry 979 m2, pozemku  
p. č. 4219/54, o výměře 35 m2, pozemku p. č. 4219/85, o výměře 11 m2, části pozemku p. č. 
4219/93 o výměře cca 23 m2 z celkové výměry 574 m2, části pozemku p. č. 4219/137 o výměře cca 
26 m2 z celkové výměry 41 m2, a části pozemku p. č. 4219/21 o výměře cca 17 m2 z celkové 
výměry 3371 m2, vše v k. ú. Příbram, pro stavbu „III/1911 Příbram, most ev. č. 1911-2a, 1911-2b“ – 
komplexní rekonstrukce mostů, které se nachází v Příbrami VIII, ul. Školní, s vypůjčitelem, 
Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov, IČO: 70891095, 
zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, se 
sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov, IČO: 00066001, ve smyslu jejího návrhu, který 
je přílohou tohoto materiálu. 

 
                                                         hl.  pro  5 
 

 
42) Předžalobní výzva k úhradě bezdůvodného obohacení za užívání pozemků v k. ú. Lazec a žádost 
o uzavření nájemní smlouvy na nájem těchto pozemků 

Hlasováno o návrhu Ing. Rottera. 
R.usn.č.960/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

1) uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. č. 745/4, o výměře 14 m2, v k. ú. Lazec, s pronajímatelkou 
, bytem  za nájemné ve výši  

25 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, 
 

2) úhradu částky ve výši 25 Kč/m2/rok, za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 745/4 o výměře 14 m2, 
v k. ú. Lazec, který je ve vlastnictví paní , bytem 

a to za tři roky zpětně. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
43) Generel parkování města Příbram 

R.usn.č.961/2020        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

       schválit předložený Generel parkování města Příbram. 
 

II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 07.12.2020. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
44) Generel dopravy města Příbram- analýza bezbariérovosti páteřních tras 

R.usn.č.962/2020        
Rada    I.    d o p o r u č u j e   ZM 

schválit předloženou Analýzu bezbariérových páteřních peších tras. 
 

II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 07.12.2020. 

 
                                                         hl.  pro  5 
 
 

45) Generel dopravy města Příbram 

R.usn.č.963/2020        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit předložený Generel dopravy města Příbram. 
 

II.   u k l á d á 



Město Příbram - RM 16.11.2020  

 15 

OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 07.12.2020. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

 
46) Oznámení ČR ÚZSVM o prodeji pozemků p. č. 3073, p. č. 3074 a p. č. 3075, vše v katastrálním 
území Příbram, formou elektronické aukce 

R.usn.č.964/2020        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

aukční vyhlášku ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
128 00 Praha 2 – Nové Město, IČO 69797111, ve věci nařízené elektronické aukce pozemků p. č. 
3073, p. č. 3074 a p. č. 3075, vše v katastrálním území Příbram. 
 
II.   n e d o p o r u č u j e   ZM 
schválit přihlášení města Příbram do elektronické aukce, za účelem nabytí pozemků p. č. 3073, p. č. 
3074 a p. č. 3075, vše v katastrálním území Příbram, do vlastnictví města Příbram. 
 
III.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 7.12.2020. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 

47) Přímé zadání VZMR III. kategorie: „Dodávka a montáž náhradního energetického zdroje (UPS) vč. 
stavebních úprav pro evakuační výtah Brodská čp. 102, Příbram VIII“ vybranému dodavateli bez 
předchozího uveřejnění záměru na profilu zadavatele. 

R.usn.č.965/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

přímé zadání VZMR „Dodávka a montáž náhradního energetického zdroje (UPS) vč. stavebních úprav 
pro evakuační výtah Brodská čp. 102, Příbram VIII“ dodavateli: VK Elektro s.r.o., Husova 634, 261 01 
Příbram, IČO 294 16 973, za cenu 695.267,00 Kč bez DPH. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 
 

48) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení VN a 2x trubky HDPE  
– p. č. 988/2 a p. č. 3737/25, vše v k. ú. Příbram 

R.usn.č.966/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení VN a 2x trubky HDPE přes pozemky  
ve vlastnictví města Příbram p. č. 988/2 a p. č. 3737/25, oba v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
IČO 24729035, s tím, že budoucí oprávněný z věcného břemene musí při dalším postupu respektovat 
skutečnost, že uvedený pozemek p. č. 3737/25 je předmětem pachtovní smlouvy, kterou město 
Příbram uzavřelo se ZD Sádek a.s., se sídlem Lhota u Příbramě č. p. 152, 261 01 Příbram, 
IČO 07772955. 
 
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:  
pozemky p. č. 988/2 a p. č. 3737/25 – ostatní pozemek                                                  
                                                          – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 
 

                                                         hl.  pro  5 
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49) Různé      
 
 
 
 
Zápis ověřili: 
Ing. Jiří Holý 
Ing. Jindřich Vařeka 
 
Mgr. Zorka Brožíková, 
místostarostka 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 20.11.2020  
       
Ověřeno: 02.12.2020 
Vyvěšeno: 03.12.2020 
 
 


