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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 30.11.2020 
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: Mgr. Zorka Brožíková; Ing. Martin Buršík, MBA 
 
 
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. Uzavření smluv s partnery akce – Advent v Příbrami 
6. Dočasné uzavření Dětské skupiny „Sluníčka“ od 2. do 6.11.2020 z důvodu karanténních opatření 
7. Žádost o schválení uzavření Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře v termínu od 28.12. – 

31.12.2020 

8. Zpráva o činnosti v oblasti cestovního ruchu za rok 2020 a akční plán na rok 2021 

9. Návrh na prodloužení nájmu v obecních bytech na základě stanovisek členů bytové komise 

10. Přidělení sociálního bytu 

11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 389/OIRM/2020 Stavební úpravy a opravy vodojemu HUSA a zajištění 
tlakových poměrů vodovodu Příbram II, Svatá Hora 

12. Žádost o dotaci – J
13. Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 

14. Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020  
(staženo z programu) 

15. Návrh na odpis pohledávek 

16. Žádost o směnu části pozemku p. č. 320/6 a části pozemku p. č. 610 za pozemek p. č. 328/2 a část 
pozemku p. č. 330, vše v katastrálním území Březové Hory 

17. Žádost o prodej pozemku p. č. 2520/1, části pozemku p. č. 2545/1 a části pozemku p. č. 2545/2, vše 
v katastrálním území Příbram 

18. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2735/5 o výměře cca 220 m2 z celkové výměry 370 m2 v katastrálním 
území Příbram 

19. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní a kanalizační přípojky – p. č. 339/1 
v k. ú. Žežice 

20. Žádost o schválení možnosti využití slev a zvýhodnění zaměstnanci Centra sociálních a zdravotních 
služeb města Příbram na základě Rámcové smlouvy Vodafone OneNet 

21. Žádost ředitelky Mateřské školy 28. října 55, Příbram VII o souhlas zřizovatele s přijetím daru 

22. Waldorfská škola Příbram – žádost o poskytnutí finančního příspěvku na nákup technického zařízení pro 
distanční výuku na střední škole 

23. Podání žádosti o dotaci na projekt „Zateplení bytového domu Špalíček“ 
24. Souhlas vlastníka inženýrských sítí s umístěním stavby vodovodu na soukromém pozemku a jejich 

připojení na stávající IS 

25. Záměr zakázky – „Projektové dokumentace na lávky pro město Příbram“ 
26. Stavební úpravy-  Stavba kanalizace a obnova vodovodní sítě v Lazci – výběr dodavatele 

27. Modernizace TC MěÚ Příbram – vyloučení účastníka 

28. Souhlas vlastníka objektu, schválení investiční akce 

29. Návrh na přidělení bytu v DPS 

30. Výjimka z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – návrh na přidělení ubytovací buňky 
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31. Žádost o finanční příspěvek (HC Příbram, z.s.) 
32. Záměr zakázky – „Zajištění kontrolních a revizních služeb“ 
33. Návrh na bezúplatný převod  částí pozemků p.č. st. 58/7, p.č. 592/5, p.č. 593/2, p.č. 594/4 a pozemku p.č. 

593/1, vše v k.ú. Březové Hory, do majetku města 

34. Žádost o navýšení finančních prostředků z rozpočtu města na spolufinancování plánovaného investičního 
záměru spolku SK SPARTAK Příbram 

35. Návrh na uzavření kupní smlouvy o odkoupení části pozemku p.č. 350/1, k.ú. Dubno, dvou částí pozemku 
p.č. 60/1 a pozemku p.č. 93, oba v k.ú. Bytíz, se zřízením věcného břemene uložení kameniva odvalu 
a věcného břemene cesty 

36. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky – p. č. 1021/1 v k. ú. Příbram 

37. Žádost o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo o poskytování úklidových prací a dalších služeb,  ze dne 
03.08.2010 

38. 1. Žádost o sepsání souhlasného prohlášení subjektů o vlastnictví pozemku  
    p. č. 36/1 v k. ú. Příbram 
2. Žádost o zřízení věcného břemene cesty přes část pozemku p. č. 36/1 
     v k. ú. Příbram 

39. Žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene A 
765/OSM/2020 ze dne 04.11.2020 - uložení chráničky HDPE přes pozemky p. č. 515/102 a p. č. 515/118, 
oba v k. ú. Březové Hory 

40. Návrh společného prodeje částí pozemků parc. č. 3162/1 a parc. č. 3167/2 a pozemku parc. č. 3162/4, 
jehož součástí je budova č. p. 346, Příbram I, vše v k. ú. Příbram + Dodatek k materiálu č. 40 

41. Žádost o udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů – „Vánoční trhy“ 
42. Výběr zhotovitele pro změnu dokumentace stavby – Celková rekonstrukce a modernizace aquaparku 

Příbram – námitky 

43. Smlouva o připojení veřejného osvětlení, Orlov – Hájetina k distribuční soustavě 

44. Návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí VN – Kulturní dům, Legionářů 
400, 261 01 Příbram VII 

45. Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS při realizaci stavby „Domov seniorů, Příbram VII“ – zrušení 
46. Generel vodohospodářské infrastruktury Příbramska – výběr dodavatele 

47. Dodávka vodoměrů pro město Příbram – část 1 Dodávka fakturačních vodoměrů – vyloučení účastníka 

48. HC Příbram – žádost o změnu účelu dotace 

49. Různé 

 
R.usn.č.967/2020        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 

 
 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Uzavření smluv s partnery akce – Advent v Příbrami 
R.usn.č.968/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření partnerských smluv s níže uvedenými subjekty, které finančně podpoří akci Advent v Příbrami 
těmito částkami: 
ZAT a.s. – 20.000,00 Kč + DPH 
MPC System, společnost s.r.o. – 10.000,00 Kč + DPH 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

6) Dočasné uzavření Dětské skupiny „Sluníčka“ z důvodu karanténních opatření 
R.usn.č.969/2020        
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Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  
dočasné uzavření Dětské skupiny „Sluníčka“ od 2. do 6. 11. 2020 z důvodu karanténních opatření. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
7) Žádost o schválení uzavření Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře v termínu  
od 28. 12. – 31. 12. 2020 

R.usn.č.970/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

předloženou žádost o schválení uzavření Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře v termínu  
od 28. 12. 2020 do 31. 12. 2020 včetně. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
8) Zpráva o výsledcích činnosti v oblasti cestovního ruchu za rok 2020 a akční plán na rok 2021 

R.usn.č.971/2020        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
             zprávu o činnosti v oblasti cestovního ruchu za rok 2020. 
 
   II.   s c h v a l u j e 
             akční plán na rok 2021 vyplývající z přijaté Koncepce cestovního ruchu města Příbram. 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
9) Návrh na prodloužení nájmu v obecních bytech na základě stanovisek členů bytové komise 

R.usn.č.972/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

1) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 1043/MERK/2017 ze dne 13.11.2017 (nájemní smlouvy 
v konsolidovaném znění) s paní , na pronájem bytu č. 1 v Příbrami ,  

1+0, byt PVO, na dobu určitou 2 let od 1.12.2020, nájemné 50,00 Kč/m2,  
 

2) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 1027/MERK/2017 ze dne 7.11.2017 (nájemní smlouva 
v konsolidovaném znění) k bytu č. v Příbrami  2+0, byt standard s paní  

 a panem  na dobu určitou 2 let od 1.12.2020, nájemné 110,00 Kč/ 
m2/měsíc, 
 

3) uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 1140/MERK/2014 ze dne 1.12.2014 (nájemní smlouva 
v konsolidovaném znění) k bytu č. v Příbrami  2+0, byt PVO,  
s manželi a  na dobu určitou 2 let od 1.12.2020, nájemné 
51,00 Kč/ m2/měsíc, 
 

4)  uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 1170/MERK/2014 ze dne 18.12.2014 (nájemní 
smlouva v konsolidovaném znění) k bytu č. v Příbrami  1+0, byt PVO, 
s paní  , na dobu určitou 2 let od 1.12.2020, nájemné 51,00 Kč/ m2/měsíc, 
 

5) uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 1159/MERK/2016 ze dne 29.11.2016 (nájemní smlouva 
v konsolidovaném znění) k bytu č. v Příbrami 2+1, byt PVO, 
s manželi a , na dobu určitou 2 let od 1.12.2020, nájemné  
51,00 Kč/m2/měsíc, 

 
6) uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 1139/MERK/2014 ze dne 1.12.2014 (nájemní smlouva 

v konsolidovaném znění) k bytu č. v Příbrami  2+1, byt PVO, s manželi 
a (jako spolubydlící: 2 děti), na dobu určitou 2 let od 1.12.2020, 

nájemné 51,00 Kč/ m2/měsíc, 
 

7) uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 1395/MERK/2015 ze dne 17.12.2015 (nájemní smlouva 
v konsolidovaném znění) k bytu č. v Příbrami  2+0, byt standard s manželi 
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 a  (jako spolubydlící: 1 dítě), na dobu určitou  
2 let od 1.1.2021, nájemné 86,00 Kč/ m2/měsíc, 
 

8) uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 115/MERK/2017 ze dne 13.1.2017 (nájemní smlouva 
v konsolidovaném znění) k bytu č. v Příbrami  1+0, byt standard, 
s panem , na dobu určitou 2 let od 1.1.2021, nájemné 86,00 Kč/ m2/měsíc. 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
10) Přidělení sociálního bytu 

R.usn.č.973/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení sociálního bytu č.  Příbram IV, Čs. armády 5, pro paní J  trvale bytem  
podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem  

a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
11) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 389/OIRM/2020 Stavební úpravy a opravy vodojemu HUSA 
a zajištění tlakových poměrů vodovodu Příbram II, Svatá Hora 

R.usn.č.974/2020      
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 akce „Stavební úpravy a opravy vodojemu HUSA a zajištění 
tlakových poměrů vodovodu Příbram II, Svatá Hora“ podle rozpočtu z 18.11.2020 a které představují 
vícepráce ve výši 160.220,00 Kč bez DPH (tj. 193.866,20 Kč s DPH),  

2) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.389/OIRM/2020 na akci „Stavební úpravy a opravy 
vodojemu HUSA a zajištění tlakových poměrů vodovodu Příbram II, Svatá Hora“ se společností 
Staler, spol. s r. o., kterým dojde ke změně díla podle rozpočtu z 18.11.2020 a jímž se mění celková 
cena díla na částku 14.929.438,72 Kč bez DPH (tj. 18.064.620,85 Kč s DPH). 
 

 II.   u k l á d á    
OIRM administrovat uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 389/OIRM/2020 podle bodu I. tohoto 
usnesení. 

                                                         hl.  pro  6 
       zdrž.     1  

 
 
12) Žádost o dotaci – 

R.usn.č.975/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro fyz. osobu , S  
 na projekt s názvem „Žádost o přiznání individuální dotace pro talentovaného sportovce“ 

v souladu se žádostí o finanční podporu z rozpočtu města označené č.j. MeUPB 95073/2020, 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)  uzavření veřejnoprávní smlouvy s fyz. osobou    

o poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč na projekt „Žádost o přiznání individuální dotace pro 
talentovaného sportovce“, 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. 

 
                                                         hl.  pro  7 
 

 
13) Návrhy na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 (a – b) 

R.usn.č.976/2020        
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Rada    s c h v a l u j e  
 
13 a) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci běžných výdajů kapitoly 780 - KJD  
v souladu s usnesením RM č. usn. 93/2020/RM bodu II. ze dne 10.02.2020, to je snížení provozního 
příspěvku o částku 406.000,00 Kč, snížení předpokladu dotací o částku 142.500,00 Kč a navýšení 
neinvestičních transferů, ÚZ 00603 o částku 548.500,00 Kč z důvodu přijetí další splátky účelové 
neinvestiční účelové dotace určené na Zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji, 
smlouva č. S-4952/KUL/2019 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci běžných výdajů kapitoly 780 - KJD v souladu 
s usnesením RM č. usn. 93/2020/RM bodu II. ze dne 10.02.2020, to je snížení provozního příspěvku  
o částku 406.000,00 Kč, snížení předpokladu dotací o částku 142.500,00 Kč a navýšení neinvestičních 
transferů, ÚZ 00603 o částku 548.500,00 Kč z důvodu přijetí další splátky účelové neinvestiční účelové 
dotace určené na Zajištění regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji, smlouva  
č. S-4952/KUL/2019.  

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

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0265 780 - 
KJD 

3314 5336 00603 002 
Transfery 
neinvestiční 

3409 Neinvestiční 
dotace StČ 
kraje 

548 500,00 

RP0265 780 - 
KJD 

3314 5901  002 
Transfery 
neinvestiční 

5064 Transfery - 
předpoklad 

-142 500,00 

RP0265 780 - 
KJD 

3314 5331  001 
Příspěvky 
zřizovatele 

528 Neinvestiční 
příspěvky 

-406 000,00 

 
 
13 b) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci běžných výdajů, to je navýšení  
kapitoly 785 - OSM o částku 650.000,00 Kč ( a snížení kapitoly 786 - OIRM (nebytové prostory - volné 
prostředky) ve stejné výši a další úpravy v rámci běžných výdajů kapitoly 785 - OSM z důvodu 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.700.000,00 Kč spolku SK SPARTAK Příbram na základě 
uzavřené Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Příbram číslo smlouvy 
A773/OSM/2020 ze dne 11.11.2020 určeného na spolufinancování akce "Rekonstrukce fotbalových hřišť 
SK SPARTAK Příbram" 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci běžných výdajů, to je navýšení  kapitoly 785 - OSM 
o částku 650.000,00 Kč ( a snížení kapitoly 786 - OIRM (nebytové prostory - volné prostředky) ve stejné 
výši a další úpravy v rámci běžných výdajů kapitoly 785 - OSM z důvodu poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 2.700.000,00 Kč spolku SK SPARTAK Příbram na základě uzavřené Smlouvy 
o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Příbram číslo smlouvy A773/OSM/2020 ze dne 
11.11.2020 určeného na spolufinancování akce "Rekonstrukce fotbalových hřišť SK SPARTAK 
Příbram"  

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

akce 
prvek 
rozpočtu 

popis částka 
změny 

RP0234 785 - 
OSM 

3613 5169 003 
Nebytové 
prostory 

3284 Ostatní služby -1 100 000,00 

RP0234 785 - 
OSM 

3613 5166 003 
Nebytové 
prostory 

3279 Konzultační, poradenské a 
právní služby 

-38 000,00 

RP0234 785 - 
OSM 

3639 5171 009 
Opravy 
soch v 
majetku 
města 

3884 Opravy a údržba -700 000,00 

RP0234 785 - 
OSM 

3639 5169 009 
Opravy 
soch v 
majetku 
města 

4479 Ostatní služby -30 000,00 

RP0234 785 - 3639 5166 001 3216 Konzultační, poradenské a -100 000,00 
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OSM Nakládání 
s 
majetkem 

právní služby  

RP0234 785 - 
OSM 

6171 5154 005 
Zámeček - 
Ernestinu
m, Pb. 
I/106 

3268 Elektrická energie -22 000,00 

RP0234 785 - 
OSM 

6171 5169 002 Místní 
správa 

3250 Nákup ostatních služeb -60 000,00 

RP0234 785 - 
OSM 

3421 5222 001 
Nakládání 
s 
majetkem 

5349 Neinvestiční transfery 
spolkům 

2 700 000,00 

RP0292 786 - 
OIRM  

3613 5171 001 
Nebytové 
prostory 

3874 Opravy a udržování -650 000,00 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
14) Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020 

(staženo z programu) 
 
 
15) Návrh na odpis pohledávek 

R.usn.č.977/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

odpis pohledávek – poplatků za pobyt na záchytné stanici – v celkové výši 223.464,00 Kč dle 
přiloženého seznamu. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
16) Žádost o směnu části pozemku p. č. 320/6  a části pozemku p. č. 610 za pozemek p. č. 328/2 a část 
pozemku p. č. 330, vše v katastrálním území Březové Hory 

R.usn.č.978/2020        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

úhradu částky ve výši 23 Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 320/6 o výměře 145 m2 
z celkové výměry 149 m2 (dle geom. plánu č. 2145-20/2020 se jedná o díly d, e) v katastrálním území 
Březové Hory, panem , bytem B  a to zpětně od 
23.6.2020. 
  
II.   d o p o r u č u j e   ZM 
schválit směnu pozemků, vše v katastrálním území Březové Hory, a to části pozemku p. č. 320/6  
o výměře 145 m2 z celkové výměry 149 m2 (dle geom. plánu č. 2145-20/2020 se jedná o díly d, e)  
a části pozemku p. č. 610 o výměře 0,44 m2 (dle geom. plánu č. 2145-20/2020 se jedná o díl k), které 
jsou ve vlastnictví města Příbram za pozemek p. č. 328/2 o výměře 100 m2 (dle geom. plánu  
č. 2145-20/2020 se jedná o díl b) a část pozemku p. č. 330 o výměře 7,09 m2 (dle geom. plánu č. 2145-
20/2020 se jedná o díly i, h), které jsou ve vlastnictví pana  bytem B , 

  s tím, že: 
- v době podpisu kupní smlouvy nebudou v katastru nemovitostí, u převáděných částí pozemků, 
evidována zástavní práva smluvní, 
- pan doplatí městu Příbram celkovou částku ve výši  55.517,00 Kč, 
- v kupní smlouvě bude upozornění, že v pozemcích p. č. 320/6, p. č. 330, p. č. 328/1 vede vodovodní 
řad a v pozemku p. č. 330, vše v katastrálním území Březové Hory, vede kanalizační řad, oba řady jsou 
ve vlastnictví města Příbram. Nedílnou součástí smlouvy bude vyjádření 1. SčV, a.s. ze dne  9.9.2020 
včetně zákresu vodovodního a kanalizačního řadu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
       proti      1  
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17) Žádost o prodej pozemku p. č. 2520/1, části pozemku p. č. 2545/1 a části pozemku p. č. 2545/2, vše 
v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.979/2020        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

schválit prodej pozemků, vše v katastrálním území Příbram, obálkovou metodou - nejvyšší nabídce, 
minimální výše podání u pozemku p. č. 2520/1 činí 642 Kč/m2, u části pozemku p. č. 2545/1 o výměře 
155 m2 z celkové výměry 300 m2 (dle geometrického plánu č. 6373-205/2020 se jedná o pozemek p. č. 
2545/1) činí 653 Kč/m2 a u části pozemku p. č. 2545/2 o výměře cca 125 m2 z celkové výměry 597 m2 
(část pozemku vyznačena v situačním snímku, který tvoří přílohu předloženého materiálu) činí 642 
Kč/m2,  
- s podmínkou bezplatného zřízení věcného břemene uložení, provozu, údržby a oprav   
kanalizačního řadu, ve prospěch prodávajícího, a to pouze v případě prokázání existence této sítě 
v předmětu kupní smlouvy  a dále s tím, že kupující uhradí náklady spojené se zaměřením a vytyčením  
kanalizačního řadu, 
- s tím, že kupující přebírá práva a povinnosti vyplývající ze smluv o pronájmu č. A č.126/OSM/2019 
ze dne 15.5.2019, A 487/OSM/2019 ze dne 13.5.2019, A 496/OSM/2019 ze dne 15.5.2019, 
A 509/OSM/2019 ze dne 15.5.2019, A 512/OSM/2019 ze dne 14.5.2019, A 513/OSM/2019 ze dne 
15.5.2019, A 517/OSM/2019 ze dne 13.5.2019, A 887/OSM/2019 ze dne 30.8.2019, A 1036/OSM/2019 
ze dne 4.11.2019, A 693/OSM/2020 ze dne 12.10.2020. 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
18) Žádost o prodej části pozemku p. č. 2735/5 o výměře cca 220 m2 z celkové výměry 370 m2 
v katastrálním území Příbram 

R.usn.č.980/2020        
Rada    s t a h u j e 

předložený materiál z dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
19) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní a kanalizační přípojky – p. č. 339/1 
v k. ú. Žežice 

R.usn.č.981/2020        
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. 339/1 v k. ú. Žežice, ve prospěch pozemku p. č. 4268/46 v k. ú. Příbram, 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 "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 339/1 – 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.  
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
20) Žádost o schválení možnosti využití slev a zvýhodnění zaměstnanci Centra sociálních a zdravotních 
služeb města Příbram na základě Rámcové smlouvy Vodafone OneNet 
R.usn.č.982/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

předloženou žádost o využití slev a zvýhodnění zaměstnanci Centra sociálních a zdravotních služeb 
města Příbram na základě Rámcové smlouvy Vodafone OneNet dle přílohy. 
 

                                                         hl.  pro  7 
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21) Žádost ředitelky Mateřské školy 28. října 55, Příbram VII o souhlas zřizovatele s přijetím daru 

R.usn.č.983/2020        
Rada    s o u h l a s í 

s tím, aby Mateřská škola 28. října 55, Příbram VII přijala hmotný dar (dětská jídelní souprava a drobné 
hračky a stavebnice) v celkové výši 37.180,00 Kč od Spolku rodičů a přátel dětí při Mateřské škole  
28. října 55, Příbram VII, který bude sloužit pro potřeby dětí mateřské školy. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
22) Waldorfská škola Příbram – žádost o poskytnutí finančního příspěvku na nákup technického zařízení 
pro distanční výuku na střední škole 

R.usn.č.984/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

poskytnutí finančního příspěvku pro Waldorfskou školu Příbram – mateřskou školu, základní školu  
a střední školu ve výši 244.912,00 Kč za účelem nákupu technického vybavení pro zajištění distanční 
výuky na střední škole.  
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
23) Podání žádosti o dotaci na projekt „Zateplení bytového domu Špalíček“ 

R.usn.č.985/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

podání žádosti o dotaci na projekt „Zateplení bytového domu Špalíček“ do výzvy č. 78 Integrovaného 
regionálního operačního programu. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
24) Souhlas vlastníka inženýrských sítí s umístěním stavby vodovodu na soukromém pozemku a jejich 
připojení na stávající IS 

R.usn.č.986/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka inženýrských sítí – vodovodního řadu, s provedením 
stavby na parc. č. 106/1, 104/3 a 104/2 v k. ú. Kozičín, v soukromém vlastnictví investorů, a to dle 
situace stavby, za podmínek stanovených provozovatelem inženýrských sítí, společností 1. SčV, a. s.,  
a následné připojení nového vodovodního a kanalizačního řadu k IS sítím ve vlastnictví města Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
25) Záměr zakázky – „Projektové dokumentace na lávky pro město Příbram“ 

R.usn.č.987/2020        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

záměr realizace „Projektové dokumentace na lávky pro město Příbram“ 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 „Projektové dokumentace na lávky pro město Příbram“ hodnotící komisi ve složení: 
 
členové:                                                                             
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náhradníci: 

 
                                                         hl.  pro  7 

 
 
26) Stavební úpravy-  Stavba kanalizace a obnova vodovodní sítě v Lazci – výběr dodavatele 

R.usn.č.988/2020        
Rada    I.   r o z h o d u j e 

o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky „Stavba kanalizace a obnova vodovodní sítě  
v Lazci“ tak, že vybírá nabídku společnosti FK Bau, a.s., se sídlem Františka Diviše 386/29, 104 00 
Praha 10 - Uhříněves, IČO: 26503468. 
 
II.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy k veřejné zakázce „Stavba kanalizace a obnova vodovodní sítě v Lazci“ se 
společností FK Bau, a.s., se sídlem Františka Diviše 386/29, 104 00 Praha 10 - Uhříněves, IČO: 
26503468, za nabídkovou cenu 56 843 703,91 Kč bez DPH / 68.780.881,73 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  7 
 
 
27) Modernizace TC MěÚ Příbram – vyloučení účastníka 

R.usn.č.989/2020        
Rada    I.   r o z h o d u j e 

o vyloučení vybraného dodavatele FourCorners s.r.o. se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00  
Praha 5, IČO: 257880001 z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.  

 
II.   u k l á d á  
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o vyloučení dle bodu I. tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
28) SZM Příbram, p.o. – souhlas vlastníka objektu, schválení investiční akce 

R.usn.č.990/2020        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

1) záměr změny účelu užívání prostor v budově Zimního stadionu Příbram v 2.NP, konkrétně prostor 
ubytovacího apartmánu (bývalý služební byt), a to dle parametrů uvedených v důvodové zprávě 
a přílohách předloženého materiálu, 

 

2) předložený návrh – žádost o schválení investiční akce – zhotovení stavebních úprav a oprav 
potřebných ke změně účelu užívání prostor v budově Zimního stadionu Příbram ve 2.NP (apartmán 
/ kancelářské prostory), a to dle parametrů uvedených v důvodové zprávě a přílohách předloženého 
materiálu. 

 
II.   u d ě l u j e  
souhlas vlastníka objektu k rekolaudaci (změně účelu užívání) prostor v budově Zimního stadionu ve 
2.NP, a to z prostor ubytování – apartmán s koupelnou a WC (86,76m2) na kancelářské prostory 
s koupelnou a WC (86,76m2), dle parametrů uvedených v důvodové zprávě a příloh předkládaného 
materiálu.  
 

                                                         hl.  pro  7 
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29) Návrh na přidělení bytu v DPS 

R.usn.č.991/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení bytu č. 3 DPS Příbram VIII, Brodská 100, pro  trvale bytem 
podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města 

Příbram“. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 
30) Výjimka z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – návrh na přidělení ubytovací buňky 

R.usn.č.992/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

přidělení ubytovací buňky městské ubytovny na adrese Čs. armády 5, Příbram IV pro pana 
nar.  bytem  jako výjimku z Pravidel č. 1/2018/MěÚ pro 

přidělování a užívání obytných prostor ubytovacího zařízení v majetku města Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

31) Žádost o finanční příspěvek (HC Příbram, z.s.) 
R.usn.č.993/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,00 Kč pro subjekt hokejový klub HC Příbram, z.s.,  
se sídlem Legionářů 378, Příbram VII, 261 01 Příbram, IČO: 47072741, na úhradu členských 
příspěvků  ve výši 3.000,00 Kč, na úhradu členských příspěvků  ve výši 
2.500,00 Kč, na úhradu členských příspěvků ve výši 9.000,00 Kč, na úhradu 
členských příspěvků ve výši 2.500,00 Kč a na úhradu členských příspěvků 

ve výši 3.000,00 Kč, a to za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města 
Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným, a to ke dni podpisu smlouvy,  

 
2) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem hokejový klub HC Příbram, z.s., se sídlem  

Legionářů 378, Příbram VII, 261 01 Příbram, IČO: 47072741, o poskytnutí finančního příspěvku  
ve výši 20.000,00 Kč na úhradu členských příspěvků. 

 
                                                         hl.  pro  7 
 

 
32) Záměr zakázky – „Zajištění kontrolních a revizních služeb“ 

R.usn.č.994/2020        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

záměr realizace „Zajištění kontrolních a revizních služeb“ 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 „Zajištění kontrolních a revizních služeb“ hodnotící komisi ve složení: 

 
členové:                                                                             

 
náhradníci: 

 
                                                         hl.  pro  7 
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33) Návrh na bezúplatný převod  částí pozemků p.č. st. 58/7, p.č. 592/5, p.č. 593/2, p.č. 594/4 a pozemku 
p.č. 593/1, vše v k.ú. Březové Hory, do majetku města 

R.usn.č.995/2020        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

schválit bezúplatné nabytí  pozemku p.č. 593/1, o výměře 2519 m2 a částí pozemků p.č. st. 58/7, p.č. 
592/5, p.č. 593/2 a dvou částí pozemku p.č. 594/4, to vše v k.ú. Březové Hory (dle geometrického plánu 
č. 1842-145/2016 se jedná o nově vzniklé pozemky p.č. st. 58/7, o výměře 403 m2, p.č. 592/5, o výměře 
1306 m2, p.č. 593/2, o výměře 2425 m2, p.č. 594/4, o výměře 346 m2  a p.č. 594/6, o výměře 35 m2), 
od Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 70891095, s právem 
hospodaření se svěřeným majetkem kraje Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská 
škola Příbram IV, příspěvková organizace, Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram IV, IČO 00873489. 
S ujednáním o výhradě předkupního práva s věcnými účinky Středočeského kraje k pozemkům s tím, 
že povinnost z předkupního práva zavazuje město Příbram i jeho právní nástupce, a to tak, že bude-li 
chtít jakkoliv zcizit předmětné pozemky, je město Příbram, stejně tak i jeho právní nástupci, povinno tyto 
pozemky nabídnout k prodeji Středočeskému kraji za symbolickou kupní cenu ve výši 1 Kč tak, že návrh 
kupní smlouvy bude Středočeskému kraji předložen k podpisu se lhůtou 6 měsíců, která počne běžet 
dnem následujícím po dni prokazatelného doručení tohoto návrhu Středočeskému kraji a nebude-li 
v této lhůtě kupní smlouva uzavřena, má se za to, že Středočeský kraj svého práva nevyužil 
a předkupní právo mu zůstává nadále zachováno i vůči právnímu nástupci města Příbram, a to po dobu 
deseti let, to vše ve smyslu  návrhu smlouvy darovací, která je přílohou předloženého materiálu.  
 

                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 
 

 
34) Žádost o navýšení finančních prostředků z rozpočtu města na spolufinancování plánovaného 
investičního záměru spolku SK SPARTAK Příbram 

R.usn.č.996/2020        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

schválit navýšení finančního příspěvku v již schválené výši 2.700.000 Kč spolku SK SPARTAK Příbram, 
Žižkova ulice 694, Příbram II, IČO: 61904899, na spolufinancování akce „Sportovní areál“ zahrnující 
výměnu umělého povrchu (trávníku III. Generace) hřiště v majetku spolku na částech pozemků  
ve vlastnictví města p. č. 1138/1 a p.č. 1140/1, oba v k. ú. Příbram, a výstavbu hřiště pro nejmenší děti 
na části pozemku města p. č. 1140/1, k. ú. Příbram, na celkovou částku 2.886.271 Kč.    
 

                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 
 

 
35) Návrh na uzavření kupní smlouvy o odkoupení části pozemku p.č. 350/1, k.ú. Dubno, dvou částí 
pozemku p. č. 60/1 a pozemku p. č. 93, oba v k. ú. Bytíz, se zřízením věcného břemene uložení kameniva 
odvalu a věcného břemene cesty 

R.usn.č.997/2020        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

schválit uzavření kupní smlouvy se zřízením břemene uložení kameniva odvalu a věcné věcného ho 
břemene cesty (vstupu a vjezdu na pozemky) v jednom listinném dokumentu, jehož předmětem bude 
prodej části pozemku p.č. 350/1, o výměře 3742 m2 (dle geometrického plánu č. 683-6/2017 se jedná o 
nově vzniklý pozemek p.č. 350/46) z celkové výměry 17851 m2  v k.ú. Dubno, prodej dvou částí 
pozemku p.č. 60/1, jedné části o výměře 16566 m2 (dle geometrického plánu č. 106-36/2017 se jedná o 
nově vzniklý pozemek p.č. 60/112), druhé části o výměře 11088 m2 (dle geometrického plánu č. 103-
5/2017 se jedná o nově vzniklý pozemek p.č. 60/110) z celkové výměry 351379 m2, a prodej pozemku 
p.č. 93, to vše v k.ú. Bytíz, prodávajícím státním podnikem DIAMO, se sídlem Máchova 201, 471 27 
Stráž pod Ralskem, IČO: 00002739, kupujícímu městu Příbram, za celkovou kupní cenu 10.460.208 Kč 
zahrnující DPH a náklady spojené s prodejem, s tím, že kupující současně zřídí tímto smluvním 
dokumentem jako povinný z věcného břemene úplatné věcné břemeno uložení kameniva odvalu ve 
vlastnictví prodávajícího na nově vzniklém pozemku p.č. 350/46, k.ú. Dubno a na nově vzniklém 
pozemku p.č. 60/112, k.ú. Bytíz, v rozsahu geometrických plánů č. 701-197/2017 pro k.ú. Dubno a č. 
108-198/2017 pro k.ú. Bytíz, které tvoří přílohu předloženého materiálu, s právem přístupu a příjezdu 
pro odtěžení odvalu, ve prospěch prodávajícího jako oprávněného z věcného břemene, na dobu 
neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč + DPH a dále kupující zřídí úplatné věcné břemeno 
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vstupu a vjezdu přes celou plochu pozemku p.č. 350/46 v k.ú. Dubno a kdekoliv přes pozemky p.č. 
60/112, p.č. 60/110 a p.č. 93, vše v k.ú. Bytíz, za účelem provádění kontrol a případných zajišťovacích 
a sanačních prací důlních děl, na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH, a to ve 
prospěch prodávajícího, to vše ve smyslu kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen – 
služebností, která tvoří přílohu předloženého materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 
 

 
36) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky – p. č. 1021/1 
v k. ú. Příbram 

R.usn.č.998/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky (venkovní rozvod pitné vody) přes pozemek ve 
vlastnictví města Příbram p. č. 1021/1 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 1020 
v k. ú.  Příbram, jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 55 v Příbrami II, 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 dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 1021/1 – komunikace III. tř., komunikace IV. tř., ostatní pozemek 
                                   – uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení do 
                                      komunikace za cenu 400 Kč/bm 
                                   – uložení protlakem za cenu 200 Kč/bm 
                                   – uložení v komunikaci IV. tř. a v ostatním pozemku za shodnou cenu 100 Kč/bm. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.  
 

                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 
 

 
37) Žádost o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo o poskytování úklidových prací a dalších služeb,                      
ze dne 03.08.2010. 

R.usn.č.999/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo o poskytování úklidových prací a dalších služeb, ze dne 
03.08.2010, mezi objednatelem městem Příbram a zhotovitelem, kterým je Centrum integrovaných 
služeb, spol. s.r.o., se sídlem Příbram III, Purkyňova 224, IČO 61681296, kdy předmětem dodatku bude 
zvýšení smluvní ceny za provádění předmětu smlouvy dle Standardů úklidu (v příloze předloženého 
materiálu) v objektu bývalého soudu, T. G. Masaryka 1, Příbram I, který je součástí pozemku p. č. 599/1 
v k. ú. Příbram, z původní částky 3.525,16 Kč/měsíc na 5.742,90 Kč/měsíc, a to od 01.11.2020. 
 

                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 
 

 
38) 1. Žádost o sepsání souhlasného prohlášení subjektů o vlastnictví pozemku p. č. 36/1 v k. ú. Příbram 
      2. Žádost o zřízení věcného břemene cesty přes část pozemku p. č. 36/1 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.1000/2020        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  

schválit sepsání souhlasného prohlášení o nabytí vlastnického práva k části pozemku p. č. 36/1  
o výměře 43 m2 z celkové výměry pozemku 805 m2, jehož součástí je stavba pro administrativu č. p. 
108 v Příbrami I, v katastrálním území Příbram (dle geometrického plánu č. 5519-208/2014 ze dne 
18.11.2014, vyhotoveného , se jedná o dva nově vzniklé pozemky, a to 
p. č. 36/4 o výměře 33 m2 a p. č. 36/5 o výměře 10 m2), který je ve vlastnictví města Příbram, 
společností LDM Group - Hailova s.r.o., se sídlem K Podlesí 626, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 
Příbram. 
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II.  t r v á 
na znění bodu II. usnesení RM č. 836/2014 ze dne 13.10.2014, kterým bylo schváleno bezúplatné 
zřízení věcného břemene cesty kdekoliv přes část pozemku ve vlastnictví města Příbram, a to pozemku 
p. č. 36/1 v k. ú. Příbram, jehož součástí je stavba pro administrativu č. p. 108 v Příbrami I, ve prospěch 
pozemku p. č. 37 v k. ú. Příbram, jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 187 v Příbrami I, 
přičemž předmětná část pozemku p. č. 36/1 v k. ú. Příbram bude v příslušném geometrickém plánu 
vymezena tak, že ji bude z pohledu z ulice tvořit plocha za stávajícími vjezdovými vraty ležící vlevo od 
přímkové spojnice mezi pravým okrajem pohyblivé části pravého křídla vjezdových vrat a nejbližším 
rohem budovy č. p. 108 a dále na ni souvisle navazující plocha dvorové části ležící mezi budovou č. p. 
108 a ostatními stavbami tvořícími tuto dvorovou část, které jsou součástmi pozemků p. č. 38/2, p. č. 
36/2, p. č. 36/3, p. č. 47 a p. č. 37, vše v k. ú. Příbram (viz fotografii vjezdové části a fotografii dvorové 
části a vyšrafovanou část na ortofotomapě, které jsou součástí předloženého materiálu). V době 
uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto smluvních 
dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, kdo bude v té době vlastníkem 
pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje. 
 

                                                         hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 

 
 
39) Žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
A 765/OSM/2020 ze dne 04.11.2020 - uložení chráničky HDPE přes pozemky p. č. 515/102  
a p. č. 515/118, oba v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.1001/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby „Příbram, kVN, kNN ul. Gen. Kholla, IZ-12-6001862/VB/1“, A 765/OSM/2020 ze dne 04.11.2020, 
mezi budoucím povinným městem Příbram a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín – Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, kdy předmětem dodatku je zřízení věcného 
břemene uložení chráničky HDPE přes pozemky ve vlastnictví města Příbram 
p. č. 515/102 a p. č. 515/118, oba v k. ú. Březové Hory, ve prospěch uvedené společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s. 
 

                                                         hl.  pro 5 
       (nepřítomni 2) 
 
  

40) Návrh společného prodeje částí pozemků parc. č. 3162/1 a parc. č. 3167/2 a pozemku parc. č. 3162/4, 
jehož součástí je budova č. p. 346, Příbram I, vše v k. ú. Příbram 

R.usn.č.1002/2020        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

schválit společný prodej části pozemku parc. č. 3162/1, označené dle GP č. 6328-7/2020 jako pozemek 
parc. č. 3162/9 o výměře 317 m2, a části pozemku parc. č. 3167/2, označené dle téhož geometrického 
plánu jako pozemek parc. č. 3167/28 o výměře 1060 m2 (dle bližší specifikace v příloze č. 3 
předloženého materiálu), za cenu ve výši 730,00 Kč/m2, tj. za cenu 1.005.210,00 Kč, a dále prodej 
pozemku parc. č. 3162/4 o výměře 1072 m2, jehož součástí je víceúčelová stavba, budova č.p. 346, 
Příbram I, která také stojí na pozemku parc. č. 3162/8, to vše v k. ú. Příbram, za cenu ve výši 
2.705.000,00 Kč, tedy za celkovou kupní cenu 3.710.210,00 Kč, společnosti Ets Technology SE, se 
sídlem Třtí 17, 262 63 Dolní Hbity, IČO 041 70 903, s podmínkou bezúplatného zřízení věcného 
břemene spočívající v uložení, provozu, údržby a oprav  vodovodního a kanalizačního řadu přes část 
předmětu kupní smlouvy v rozsahu trasy vedení předmětné inženýrské sítě, ve prospěch a na náklady 
prodávajícího, dle geometrického plánu č. 6380-18/2020 pro vymezení rozsahu věcného břemene 
k částem pozemků parc. č. 3162/1 a parc. č. 3167/2, oba v k. ú. Příbram. 
Kupující koupí předmětu prodeje přebírá veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o nájmu 
č. 1157/MERK/2014, ze dne 09.03.2015, a Smlouvy o nájmu č. 1167/MERK/2014  ze dne 01.03.2015. 
 

                                                        hl.  pro  6 
       (nepřítomen 1) 
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41) Žádost o udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů – „Vánoční trhy“ 

R.usn.č.1003/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

udělení výjimky dle článku 4 písm. b) OZV Města Příbram č. 3/2018 ze dne 18.06.2018 na akci 
„Vánoční trhy“ ode dne 03.12.2020 do 03.01.2021 na nám. T. G. Masaryka Příbram I, Václavské 
náměstí Příbram I, nám 17. listopadu Příbram VII a ul. Pražská Příbram I, a to za předpokladu, že 
výjimka bude v souladu s platnými usneseními Vlády ČR. 

 
                                                         hl.  pro  7 
 

 
42) Výběr zhotovitele pro změnu dokumentace stavby – Celková rekonstrukce a modernizace aquaparku 
Příbram - námitky 

R.usn.č.1004/2020        
Rada    I.   b e r e  n a  v ě d o m í 

námitky stěžovatele ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o., IČO 49787454, se sídlem Pivovarská 4, 250 65 
Bořanovice-Pakoměřice, (dále jen „stěžovatel“), doručené zadavateli dne 20. 11. 2020 a směřující proti 
proti zadávacímu postupu ve veřejné zakázce „Výběr zhotovitele pro změnu dokumentace stavby – 
Celková rekonstrukce a modernizace aquaparku Příbram“ uveřejněné na profilu zadavatele pod číslem 
veřejné zakázky N006/20/V00026161 (dále jen „veřejná zakázka“).  
 
II.   r o z h o d u j e 
o odmítnutí námitek pro jejich nedůvodnost dle podrobnějšího odůvodnění uvedeného v příloze  
č. 2 tohoto materiálu. 

 
III.   u k l á d á 
OPVZ učinit následné kroky související s rozhodnutími v bodě II. tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 

 
43) Smlouva o připojení veřejného osvětlení, Orlov – Hájetina k distribuční soustavě 

R.usn.č.1005/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

1) uzavření  smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě  do napěťové 
hladiny 0,4 kV (NN) pro odběrné místo Orlov, parc. č. 23/11, k. ú. Orlov se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČO: 24729035, 

 
2) provedení změny v dodavateli elektrické energie pro odběrné místo Orlov, parc. č. 23/11, k. ú. Orlov  

a zahrnutí tohoto odběrného místa do smlouvy uzavřené dne 19.06.2019 v rámci Burzovního 
obchodu se společností Amper Market, a.s. Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4,                          
IČO: 24128376. 

 
                                                         hl.  pro  7 
 

 
44) Návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí VN – Kulturní dům, 
Legionářů 400, 261 01 Příbram VII 
R.usn.č.1006/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektrické energie ze sítí VN mezi městem Příbram 
a společností ČEZ ESCO, a.s., Duhová 1444/2, 144 00 Praha, IČO 03592880, pro odběrné místo  
261 01 Příbram VII, Legionářů 400, na období od 1.1.2021 do 31.12.2021, ve výši 1 500 Kč/MWh. 
Nabídka na dodávku elektřiny je přílohou předloženého materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
(nepřítomen 1) 
 

 
 



Město Příbram - RM 30.11.2020  

 15 

45) Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS při realizaci stavby „Domov seniorů, Příbram VII“ - zrušení 
R.usn.č.1007/2020        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS při realizaci 
stavby „Domov seniorů, Příbram VII““ (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 zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS při realizaci 
stavby „Domov seniorů, Příbram VII“. 
 
III.   s c h v a l u j e 

 opětovné vypsání zakázky „Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS při realizaci stavby „Domov 
seniorů, Příbram VII““ za obdobných podmínek s upravenými kvalifikačními požadavky. 
 
IV.   u k l á d á 

OPVZ učinit právní kroky související se zrušením veřejné zakázky a opětovné vypsání zakázky dle 
bodu II. a bodu III. tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  7 
 
 

46) Generel vodohospodářské infrastruktury Příbramska – výběr dodavatele 

R.usn.č.1008/2020        
Rada    I.   r o z h o d u j e 

o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku účastníka Společnost 
VRV + PVK, kterým jsou společně Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. se sídlem Nábřežní 90/4, 
150 56 Praha 5, IČO: 47116901 a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. se sídlem Ke Kablu 971, 102 00 
Praha 10 IČO: 25656635. 
 
II.   s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy se společnostmi Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. se sídlem Nábřežní 90/4, 
150 56 Praha 5, IČO: 47116901 a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. se sídlem Ke Kablu 971, 102 00 
Praha 10 IČO: 25656635, za nabídkovou cenu 8 527 000 Kč bez DPH/10 317 670 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  7 
 
 

47) Dodávka vodoměrů pro město Příbram – část 1 Dodávka fakturačních vodoměrů – vyloučení 
účastníka 

R.usn.č.1009/2020        
Rada    I.   r o z h o d u j e 

o vyloučení dodavatele účastníka RENOVA, s.r.o. se sídlem Houdkovice 12, 518 01 Trnov, IČO: 
63218356 z důvodu nesplnění zadávacích podmínek v souladu s § 48 odst 2 písm. a) zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).  
 
II.   u k l á d á  
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o vyloučení dle bodu I. tohoto usnesení. 
                         

                                                         hl.  pro  7 
 
 

48) HC Příbram – žádost o změnu účelu dotace 

Hlasováno o návrhu Ing. Holého. 
Usn. nebylo přijato.        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 
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schválit žádost subjektu Hokejový klub HC Příbram, z. s., se sídlem Legionářů 378, 261 01 Příbram VII, 
IČO: 47072741, o změnu účelu individuální dotace schválené Zastupitelstvem města Příbram dne 
14.09.2020 Usn.č.431/2020/ZM na úhradu pronájmu ledové plochy pro mládež HC Příbram za 
podmínky použití schválených finančních prostředků v souladu s Pravidly pro poskytování dotací. 
 

                                                       hl.  pro  2  
                                                                            proti      4  

             zdrž.     1  
Návrh nebyl přijat. 
 

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

schválit žádost subjektu Hokejový klub HC Příbram, z. s., se sídlem Legionářů 378, 261 01 Příbram VII, 
IČO: 47072741, o změnu účelu individuální dotace schválené Zastupitelstvem města Příbram dne 
14.09.2020 Usn.č.431/2020/ZM na úhradu pronájmu ledové plochy pro mládež HC Příbram. 
 

                                                       hl.  pro  1  
                                                                          proti      4  

          zdrž.     2  
Návrh nebyl přijat. 

 
 
 
49) Různé      
 
 
 
 
Zápis ověřili: 
Ing. Martin Buršík, MBA 
Mgr. Zorka Brožíková 
 
Mgr. Jan Konvalinka, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 04.12.2020   
   
Ověřeno: 08.12.2020    
Vyvěšeno: 08.12.2020 
 

 


