Město Příbram - RM 25.01.2021
Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů.
Usnesení
z jednání Rady města Příbram, konaného dne 25.01.2021
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. Renáta Vesecká, 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. Platba za stánky – Advent 2020
6. Přijetí dotace na projekt „Obnova místních komunikací v Příbrami“
7. Poskytnutí dotací na úseku požární ochrany pro r. 2021 spolkům – sborům dobrovolných hasičů
8. Žádosti o povolení výjimky z počtu přijatých dětí na třídu mateřské školy pro školní rok 2021/2022
9. Návrhy na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020
10. Návrhy rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020
11. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2020 do 31.12.2020 včetně plnění usnesení ZM
za minulá období
12. Návrh programu 23. zasedání ZM dne 15.02.2021
13. Návrh na odkoupení vodovodního řadu, zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti inženýrské sítě
14. Žádost o výjimku ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ – prodloužení pronájmu v sociálním bytě
15. Žádost o přenechání bytu v DPS
16. Program prevence kriminality města Příbram na rok 2021
17. Návrh na prodloužení nájmu v obecních bytech na základě stanovisek členů bytové komise
18. Žádost nájemce o dočasné snížení nájemného v NP č. 700 v Příbrami VII/329 (staženo z programu)
19. Žádost nájemce SOU Hluboš o prominutí či snížení nájmu v NP č. 702 v Příbrami VIII/112
20. Žádost o schválení dohody o uznání dluhu a splátkách dluhu dlužníka
21. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení potrubí dešťové kanalizace včetně vsakovací rýhy
na pozemku p. č. 479/95 v k. ú. Březové Hory
22. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN a umístění plastového pilíře
– p. č. 648/33, p. č. 648/6 a p. č. 648/14, vše v k. ú. Příbram
23. Návrh na směnu pozemků p. č. 347/1 a p. č. 348, oba v katastrálním území Lazec za pozemky p. č.
4246/51 a p. č. 4233/88, oba v katastrálním území Příbram
24. Žádost o vydání souhlasu se vstupem na pozemky p. č. 4264/2, p. č. 4268/1, p. č. 2272/3 a p. č. 2272/136,
vše v katastrálním území Příbram
25. Žádost o prodej části pozemku p. č. 604/1 a části pozemku p. č. 94/3, oba v katastrálním území Březové
Hory
26. Nabídka prodeje pozemků p. č. 1106/3 a p. č. 1106/23, oba v katastrálním území Příbram
27. Souhlas vlastníka pozemku p. č. 320/6 v katastrálním území Březové Hory s legalizací stavby, která není
ve vlastnictví města
28. Žádost o udělení souhlasu města Příbram se vstupem na pozemky p. č. 586/2 a p. č. 586/4, oba v k. ú.
Příbram
29. Přehled účasti členů na jednání komisí RM za II. pololetí 2020
30. Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za II. pololetí 2020
31. Návrh na přidělení bytu v DPS
32. Přidělení sociálního bytu
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33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Výjimka z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – prodloužení doby ubytování
Programy prevence kriminality v roce 2021 s požadovanou podporou dotace MV ČR
Zmocnění správců kapitol rozpočtu města (vedoucích odborů, vedoucích organizačních složek a velitelky
Městské policie Příbram) k provádění rozpisu rozpočtu města v rámci závazných ukazatelů schváleného
rozpočtu města na rok 2021
Projektová dokumentace – Celková přestavba mostů v Příbrami – výběr dodavatele
Projektové dokumentace na lávky pro město Příbram – výběr dodavatele
Modernizace TC MěÚ Příbram – výběr dodavatele
KKLP – zápis z jednání dne 13.01.2021
Žádost ředitelky Mateřské školy, Příbram VIII, Školní 131 o souhlas zřizovatele s přijetím daru
Projednání omezení provozu mateřských škol v období jarních prázdnin
Žádost o prodej části pozemku p. č. 172/3 v katastrálním území Lazec
Žádost o prodej pozemku p. č. 319/2 v katastrálním území Březové Hory
Dodatky ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení pro odběrné místo Kulturní dům č.
A1012/OSM/2017 ze dne 20.12.2017
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN a budoucího umístění 5 ks
rozpojovacích skříní a 1 ks přípojkové skříně – vše v k. ú. Příbram
Oznámení ČR ÚZSVM o prodeji pozemku p. č. 589/9 v k. ú. Trhové Dušníky, formou elektronické aukce
Záměr zakázky – „DNS na opravy a údržbu budov v majetku města Příbram“
Komise Smart city
Odbahnění a úpravy Čekalíkovského rybníka – vyloučení vítěze, nový výběr dodavatele
Různé

R.usn.č.21/2021
Rada
schvaluje
upravený program dnešního jednání RM.
hl. pro 7
3) Informace členů RM
4) Interpelace
5) Platby za stánky – Advent 2020
R.usn.č.22/2021
Rada s o u h l a s í
se snížením smluvní odměny za umožnění prodeje na kulturních, společenských a sportovních akcích
města, zapůjčení movitých věcí a poplatku za připojení elektrického proudu prodejcům občerstvení
na nám. 17. listopadu v období adventu (29.11.2020 – 03.01.2021) o 75 %.
hl. pro 7
6) Přijetí dotace na projekt „Obnova místních komunikací v Příbrami“
R.usn.č.23/2021
Rada s c h v a l u j e
přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4.070.609,00 Kč na projekt „Obnova místních
komunikací v Příbrami“.
hl. pro 7
7) Poskytnutí dotací na úseku požární ochrany pro r. 2021 spolkům – sborům dobrovolných hasičů
R.usn.č.24/2021
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
schválit poskytnutí programových dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací pro
r. 2021 tematické zadání pro oblast: dobrovolní hasiči“ formou účelové dotace dle předloženého návrhu
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za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či
založeným ke dni podpisu smlouvy, a to v celkové výši 200.000,00 Kč.
II. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál na zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 15.02.2021
hl. pro 7
8) Žádosti o povolení výjimky z počtu přijatých dětí na třídu mateřské školy pro školní rok 2021/2022
R.usn.č.25/2021
Rada p o v o l u j e
na základě žádostí ředitelek mateřských škol výjimku z počtu přijatých dětí na třídu mateřské školy pro
školní rok 2021/2022:
1. v MŠ V Zahradě ve dvou třídách z 24 na 25 dětí,
2. v MŠ Kličkova vila ve dvou třídách z 24 na 25 dětí,
3. v MŠ Klubíčko ve třech třídách z 24 na 25 dětí,
4. v MŠ Perníková chaloupka ve třech třídách z 24 na 25 dětí,
5. v MŠ 28. října 55, Příbram VII ve třech třídách z 24 na 25 dětí,
6. v MŠ, Příbram III, Jungmannova 91 ve třech třídách z 24 na 28 a v jedné třídě z 24 na 26 dětí,
7. v MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496 – na pracovišti čp. 496 ve čtyřech třídách z 24 na 25 dětí
a na pracovišti v Žežické ul. čp. 193 ve čtyřech třídách z 24 na 28 dětí.
hl. pro 7
9) Návrhy na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 (a – b)
R.usn.č.26/2021
Rada s c h v a l u j e
9 a) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 na straně výdajů kapitoly 787 - CSZS z důvodu
správného zaúčtování zdrojů dotace na projekt Dětská skupina "Sluníčka" III
úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 na straně výdajů kapitoly 787 - CSZS z důvodu správného
zaúčtování zdrojů dotace na projekt Dětská skupina "Sluníčka" III.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
kapitola

paragraf

pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

RP0427

787 - CSZS

4351

5336

13013

5367

RP0427

787 - CSZS

4351

5336

13013

5366

č. pož.

částka změny

popis
Projekt Dětská skupina "Sluníčka"
III - ČR
Projekt Dětská skupina "Sluníčka"
III - EU

-1 027 237,50
1 027 237,50

9 b) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci běžných výdajů kapitoly 719 - OVV v
souladu s usnesením RM č. usn. 93/2020 bodu II., to je úprava v rámci neinvestiční účelové dotace
Místní akční plán II ORP Příbram
úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 v rámci běžných výdajů kapitoly 719 - OVV v souladu s
usnesením RM č. usn. 93/2020 bodu II., to je úprava v rámci neinvestiční účelové dotace Místní akční
plán II ORP Příbram.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.
kapitola
paragraf
pol.
RP0429

719 - OVV

3119

5137

účelový
znak
33063

RP0429

719 - OVV

3119

5021

33063

RP0429

719 - OVV

3119

5137

33063

RP0429

719 - OVV

3119

5021

33063

název akce
008 Místní
akční plán II
ORP Příbram
008 Místní
akční plán II
ORP Příbram
008 Místní
akční plán II
ORP Příbram
008 Místní

prvek
rozpočtu
4730

popis

4098

Ostatní osobní
výdaje (dohody)
10 %
Nákup DHDM
85 %

4120

4717

Nákup DHDM
10 %

Ostatní osobní

částka
změny
25 797,75

-25 797,75

219 284,97

-219 284,97
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RP0429

719 - OVV

3119

5021

RP0429

719 - OVV

3119

5137

akční plán II
ORP Příbram
008 Místní
akční plán II
ORP Příbram
008 Místní
akční plán II
ORP Příbram

4100

4731

výdaje (dohody)
85 %
Ostatní osobní
výdaje (dohody)
- spoluúčast 5 %
Nákup DHDM spoluúčast 5 %

-12 898,77

12 898,77

hl. pro 7
10) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci příjmů i výdajů, to je
snížení příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční přijaté transfery) o částku 208.333,91 Kč a snížení běžných
výdajů kapitoly 719 – OVV (podpora sociálního začleňování rozvojem služeb systému prostupného
bydlení, ÚZ 13013) ve stejné výši z důvodu vyčíslení vratky nevyčerpané části dotace na projekt:
Podpora sociálního začleňování rozvojem služeb systému prostupné bydlení, reg. č.
CZ,03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006112 v souladu se schválením závěrečné zprávy o realizaci projektu a
spolu s ní předložené žádosti o platbu
R.usn.č.27/2021
Rada s c h v a l u j e
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020 v rámci příjmů i výdajů, to je snížení příjmů
kapitoly 741 - OE (neinvestiční přijaté transfery) o částku 208.333,91 Kč a snížení běžných výdajů
kapitoly 719 – OVV (podpora sociálního začleňování rozvojem služeb systému prostupného bydlení, ÚZ
13013) ve stejné výši z důvodu vyčíslení vratky nevyčerpané části dotace na projekt: Podpora
sociálního
začleňování
rozvojem
služeb
systému
prostupné
bydlení,
reg.
č.
CZ,03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006112 v souladu se schválením závěrečné zprávy o realizaci projektu a
spolu s ní předložené žádosti o platbu.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

RP0203

741 - OE

4116

účelový
znak
13013

RP0203

741 - OE

4116

13013

RP0426

719 OVV

4351

5173

13013

RP0426

719 OVV

4351

5173

13013

RP0426

719 OVV

4351

5139

13013

RP0426

719 OVV

4351

5139

13013

paragraf

pol.

název akce

001
Neinvestiční
přijaté
transfery
001
Neinvestiční
přijaté
transfery
012 Podpora
sociálního
začleňování
rozvojem
služeb
systému
prostupné
bydlení
012 Podpora
sociálního
začleňování
rozvojem
služeb
systému
prostupné
bydlení
012 Podpora
sociálního
začleňování
rozvojem
služeb
systému
prostupné
bydlení
012 Podpora
sociálního
začleňování
rozvojem
služeb
systému

částka
změny
-186 458,85

prvek
rozpočtu
4062

popis

4063

Prostředky státního rozpočtu

-21 875,06

4356

Cestovné 10 %

-210,00

4355

Cestovné 85 %

-1 785,00

4127

Nákup materiálu 10 %

-4 099,90

4126

Nákup materiálu 85 %

-34 849,14

Prostředky z Evropského
sociálního fondu (ESF)
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RP0426

719 OVV

4351

5169

13013

RP0426

719 OVV

4351

5169

13013

RP0426

719 OVV

4351

5132

13013

RP0426

719 OVV

4351

5132

13013

RP0426

719 OVV

4351

5171

13013

RP0426

719 OVV

4351

5171

13013

RP0426

719 OVV

4351

5011

13013

RP0426

719 OVV

4351

5011

13013

RP0426

719 OVV

4351

5175

13013

RP0426

719 -

4351

5175

13013

prostupné
bydlení
012 Podpora
sociálního
začleňování
rozvojem
služeb
systému
prostupné
bydlení
012 Podpora
sociálního
začleňování
rozvojem
služeb
systému
prostupné
bydlení
012 Podpora
sociálního
začleňování
rozvojem
služeb
systému
prostupné
bydlení
012 Podpora
sociálního
začleňování
rozvojem
služeb
systému
prostupné
bydlení
012 Podpora
sociálního
začleňování
rozvojem
služeb
systému
prostupné
bydlení
012 Podpora
sociálního
začleňování
rozvojem
služeb
systému
prostupné
bydlení
012 Podpora
sociálního
začleňování
rozvojem
služeb
systému
prostupné
bydlení
012 Podpora
sociálního
začleňování
rozvojem
služeb
systému
prostupné
bydlení
012 Podpora
sociálního
začleňování
rozvojem
služeb
systému
prostupné
bydlení
012 Podpora

4132

Nákup služeb 85 %

-47 481,85

4133

Nákup služeb 10 %

-5 586,10

4122

Ochranné pomůcky 10 %

-343,18

4121

Ochranné pomůcky 85 %

-2 917,05

4125

Opravy a udržování 10 %

-790,00

4128

Opravy a udržování 85 %

-6 715,00

4092

Platy 10 %

-3 306,70

4091

Platy 85 %

-28 106,95

4093

Pohoštění 10 %

-567,60

4090

Pohoštění 85 %

-4 824,63
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OVV

RP0426

719 OVV

4351

5031

13013

RP0426

719 OVV

4351

5031

13013

RP0426

719 OVV

4351

5162

13013

RP0426

719 OVV

4351

5162

13013

RP0426

719 OVV

4351

5032

13013

RP0426

719 OVV

4351

5032

13013

RP0426

719 OVV

4351

5167

13013

RP0426

719 OVV

4351

5167

13013

sociálního
začleňování
rozvojem
služeb
systému
prostupné
bydlení
012 Podpora
sociálního
začleňování
rozvojem
služeb
systému
prostupné
bydlení
012 Podpora
sociálního
začleňování
rozvojem
služeb
systému
prostupné
bydlení
012 Podpora
sociálního
začleňování
rozvojem
služeb
systému
prostupné
bydlení
012 Podpora
sociálního
začleňování
rozvojem
služeb
systému
prostupné
bydlení
012 Podpora
sociálního
začleňování
rozvojem
služeb
systému
prostupné
bydlení
012 Podpora
sociálního
začleňování
rozvojem
služeb
systému
prostupné
bydlení
012 Podpora
sociálního
začleňování
rozvojem
služeb
systému
prostupné
bydlení
012 Podpora
sociálního
začleňování
rozvojem
služeb
systému
prostupné
bydlení

4097

Sociální pojištění 10 %

-1 062,95

4096

Sociální pojištění 85 %

-9 035,04

4139

Telekomunikace 10 %

-1 199,26

4138

Telekomunikace 85 %

-10 193,69

4103

Zdravotní pojištění 10 %

-367,78

4101

Zdravotní pojištění 85 %

-3 126,09

4112

Školení a vzdělávání 10 %

-4 396,42

4111

Školení a vzdělávání 85 %

-37 369,58

hl. pro 7
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11) Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2020 do 31.12.2020 včetně plnění usnesení
ZM za minulá období
R.usn.č.28/2021
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou Zprávu o kontrole plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2020 do 31.12.2020
včetně plnění usnesení ZM za minulá období.
II. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál na zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 15.02.2021
hl. pro 7
12) Návrh programu 23. zasedání ZM dne 15.02.2021
R.usn.č.29/2021
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o tom, že na OVV nebyly nahlášeny žádné materiály, které by měly být zařazeny do programu
23. zasedání ZM dne 15.02.2021.
II. s o u h l a s í
se zařazením materiálů do programu 23. zasedání ZM dne 15.02.2021 určených na základě jednání
RM dne 25.01.2021.
hl. pro 7
13) Návrh na odkoupení vodovodního řadu, zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti inženýrské
sítě
R.usn.č.30/2021
Rada s c h v a l u j e
1) odkoupení vodovodního řadu provedeného z PE potrubí DN 63 mm o celkové délce
155 metrů, uloženého v pozemku parc. č. 4359/93 a pozemku parc. č. 4359/102, vše k. ú. Příbram,
od pana
, dat. nar. 2
, trvale bytem
, za symbolickou částku v celkové výši 1,00 Kč,
2)

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti inženýrské sítě v pozemku
parc. č. 4359/93 a pozemku parc. č. 4359/102, vše k. ú. Příbram, a to bezúplatně.
hl. pro 7

14) Žádost o výjimku ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ – prodloužení pronájmu v sociálním bytě
R.usn.č.31/2021
Rada n e s c h v a l u j e
žádost paní
o udělení výjimky ze Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem
a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“, spočívající v prodloužení nájemní smlouvy o dobu
3 měsíců v sociálním bytě č.
hl. pro 6
proti
1
15) Žádost o přenechání bytu v DPS
R.usn.č.32/2021
Rada s c h v a l u j e
přenechání volného bytu č. 27/517 v DPS Příbram VIII, Brodská 102 pro pana
trvale
bytem
byt č.
podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem
a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“.
hl. pro 7
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16) Program prevence kriminality města Příbram na rok 2021
R.usn.č.33/2021
Rada s c h v a l u j e
Program prevence kriminality města Příbram na rok 2021.
hl. pro 7
17) Návrh na prodloužení nájmu v obecních bytech na základě stanovisek členů bytové komise
R.usn.č.34/2021
Rada I. s c h v a l u j e
1) uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 212/MERK/2016 ze dne 7.3.2016 (nájemní smlouva
v konsolidovaném znění) s manželi
(jako spolubydlící: 2 děti)
na pronájem bytu č.
v Příbrami
byt PVO, na dobu určitou 2 let
od 1.2.2021, nájemné 51,00 Kč/m 2/měsíc,
2) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 109/MERK/2017 ze dne 4.1.2017 (nájemní smlouva
v konsolidovaném znění) s paní
, na pronájem bytu č. v Příbrami
1+0, byt PVO, na dobu určitou 2 let od 1.2.2021, cena 51,00 Kč/m 2/měsíc,
3) uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 208/MERK/2016 ze dne 7.3.2016 (nájemní smlouva
v konsolidovaném znění) s manželi
(jako spolubydlící: 2 děti)
na pronájem bytu č.
v Příbrami
byt PVO, na dobu určitou 2 let
od 1.2.2021, cena 51,00 Kč/m 2/měsíc,
4)

uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 117/MERK/2016 ze dne 28. 12. 2016 (nájemní
smlouva v konsolidovaném znění) s manželi
(jako spolubydlící:
3 děti) na pronájem bytu č.
v Příbrami I
, byt PVO, na dobu určitou 2 let
od 1.2.2021, nájemné 51,00 Kč/m 2/měsíc,

5) uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 207/MERK/2016 ze dne 7.3.2016 (Nájemní smlouva
v konsolidovaném znění) s manželi
(jako spolubydlící: 1 dítě)
na pronájem bytu č. v Příbrami I
byt PVO, na dobu určitou 2 let od 15.2.2021,
cena 51,00 Kč/m 2/měsíc,
6) uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 131/MERK/2017 ze dne 18.1.2017 (nájemní smlouva
v konsolidovaném znění) s paní
(jako spolubydlící: 1 dítě), na pronájem bytu
č. , v
byt PVO, na dobu určitou 2 let od 1.2.2021, cena
51,00 Kč/m 2/měsíc,
7) uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 124/MERK/2017ze dne 17.1.2017 (nájemní smlouva
v konsolidovaném znění) s panem J
na pronájem bytu
č. , v
byt standard, na dobu určitou 2 let od 1.2.2021, cena
108,00 Kč/m 2/měsíc,
8) uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 123/MERK/2017ze dne 17.1.2017 (nájemní smlouva
v konsolidovaném znění) s paní J
(jako spolubydlící: 2 děti), na pronájem bytu č. ,
v
2+0, byt standard, na dobu určitou 2 let od 1.2.2021, cena
94,00 Kč/m 2/měsíc,
9) uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 122/MERK/2017ze dne 9.1.2017 (nájemní smlouva
v konsolidovaném znění) s paní A
, na pronájem bytu č. ,
v
, 1+0, byt standard, na dobu určitou 2 let od 1.2.2021, cena
88,00 Kč/m 2/měsíc.
II. u k l á d á
MěRK zpracovat do 6. měsíců aktualizaci Směrnice č. 1/2018/MěÚ - Pravidla pro pronájem a směnu
bytů ve vlastnictví města Příbram.
hl. pro 7
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18) Žádost nájemce o dočasné snížení nájemného v NP č. 700 v Příbrami VII/329
(staženo z programu)
19) Žádost nájemce SOU Hluboš o prominutí či snížení nájmu v NP č. 702 v Příbrami VIII/112
R.usn.č.35/2021
Rada s t a h u j e
předložený materiál z dnešního jednání RM.
hl. pro 6
(nepřítomen 1)
20) Žádost o schválení dohody o uznání dluhu a splátkách dluhu dlužníka - Ráczové Kateřiny
R.usn.č.36/2021
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
schválit uzavření dohody o uznání dluhu a o splátkách pohledávky města Příbram s žadatelkou –
bývalou nájemkyní bytu č.
v budově čp. 1
paní
dle
předloženého návrhu právní zástupkyní pronajímatele, Mgr. Drábkovou (advokátka) – viz příloha
důvodové zprávy. Žadatelka je povinna hradit pohledávku města Příbram ve výši 794.865,00 Kč
(za jistinu a příslušenství) a to v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1.000,00 Kč, tj. celkem
795 splátek, s podmínkou ztráty výhody splátek v případě prodlení s plněním splátkového kalendáře.
II. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál na zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 15.2.2021
hl. pro 7
21) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení potrubí dešťové kanalizace včetně vsakovací
rýhy na pozemku p. č. 479/95 v k. ú. Březové Hory
R.usn.č.37/2021
Rada s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene uložení potrubí dešťové kanalizace včetně vsakovací rýhy na pozemku
p. č. 479/95 v k. ú. Březové Hory, 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. 479/92 – ostatní pozemek
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
– uložení vsakovací rýhy (o velikosti cca 4 m 2) za cenu 10.000,00 Kč/ks.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 7
22) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN a umístění plastového
pilíře – p. č. 648/33, p. č. 648/6 a p. č. 648/14, vše v k. ú. Příbram
R.usn.č.38/2021
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. 648/33, p. č. 648/6 a p. č. 648/14, vše v k. ú. Příbram a dále zřízení věcného břemene umístění
1 ks plastového pilíře na uvedeném pozemku p. č. 648/14, 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:
pozemky p. č. 648/33, p. č. 648/6 a p. č. 648/14 – komunikace III. tř., ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm a
uložení v komunikaci za cenu 400 Kč/bm
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
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– umístění plastového pilíře za cenu 10.000,00 Kč/ks.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 7
23) Návrh na směnu pozemků p. č. 347/1 a p. č. 348, oba v katastrálním území Lazec za pozemky
p. č. 4246/51 a p. č. 4233/88, oba v katastrálním území Příbram
R.usn.č.39/2021
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
schválit směnu pozemků p. č. 347/1 a p. č. 348, oba v katastrálním území Lazec, které jsou
ve vlastnictví města Příbram, za cenu celkem 1.380.000 Kč, za pozemky p. č. 4246/51 a p. č. 4233/88,
oba v katastrálním území Příbram, které jsou ve vlastnictví TJ Baník Příbram, z. s., se sídlem Riegrova
54, 261 01 Příbram I, IČO 00664502, za cenu celkem 10.685.100 Kč s tím, že město Příbram doplatí
TJ Baník Příbram, z. s. částku ve výši 9.305.100 Kč.
Smluvní strany se navzájem zavazují, že směňované pozemky budou nadále užívat pro účely sportu
a rekreace, a to minimálně v rozsahu 70% celkové výměry pozemků. Dále smluvní strany přijímají
závazek nezcizit nově nabyté nemovité věci po dobu 30 let od vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
II. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 15.02.2021.
hl. pro 7
24) Žádost o vydání souhlasu se vstupem na pozemky p. č. 4264/2, p. č. 4268/1, p. č. 2272/3,
p. č. 2272/136, vše v katastrálním území Příbram
R.usn.č.40/2021
Rada s c h v a l u j e
udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemků p. č. 4264/2, p. č. 4268/1, p. č. 2272/3,
p. č. 2272/136, vše v katastrálním území Příbram, se vstupem na uvedené pozemky a s provedením
mělkých průzkumných geologických vrtů a povrchových geodetických a geofyzikálních měření, pro
společnost INSET s.r.o., se sídlem Lucemburská 1170/7,130 00 Praha - Vinohrady, IČO 03579727
s tím, že veškeré shora uvedené pozemky budou, po provedení průzkumných prací, uvedeny
do původního stavu.
hl. pro 7
25) Žádost o prodej části pozemku p. č. 604/1 a části pozemku p. č. 94/3, oba v katastrálním území
Březové Hory
R.usn.č.41/2021
Rada I. s c h v a l u j e
úhradu částky za bezesmluvní užívání části pozemku p. č. 604/1 a části pozemku p. č. 94/3 (dle geom.
plánu č. 2153-121/2020 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 604/19 o výměře 160 m 2), oba
v katastrálním území Březové Hory, paní
bytem
, a to zpětně za tři roky, ve výši 33 Kč/m2/rok.
II. d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej části pozemku p. č. 604/1 a části pozemku p. č. 94/3 (dle geom. plánu č. 2153-121/2020
se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 604/19 o výměře 160 m 2), oba v katastrálním území Březové
Hory, za cenu 1.000,00 Kč/m2, paní
bytem
III. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 15.02.2021.
hl. pro 7
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26) Nabídka prodeje pozemků p. č. 1106/3 a p. č. 1106/23, oba v katastrálním území Příbram
R.usn.č.42/2021
Rada s t a h u j e
předložený materiál z dnešního jednání RM.
hl. pro 7
27) Souhlas vlastníka pozemku p. č. 320/6 v katastrálním území Březové Hory s legalizací stavby, která
není ve vlastnictví města
R.usn.č.43/2021
Rada s c h v a l u j e
udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemku p. č. 320/6 v katastrálním území Březové
Hory, panu
,B
s legalizací zděné kolny, která není
ve vlastnictví města Příbram a nachází se na části pozemku p. č. 320/6 (dle geometrického plánu
č. 2145-20/2020 se jedná o díl „e“ pozemku p. č. 320/6 o výměře 13 m 2).
hl. pro 7
28) Žádost o udělení souhlasu města Příbram se vstupem na pozemky p. č. 586/2 a p. č. 586/4, oba
v k. ú. Příbram
R.usn.č.44/2021
Rada s c h v a l u j e
udělení souhlasu města Příbram, jako vlastníka pozemků p. č. 586/2 a p. č. 586/4, oba v k. ú. Příbram,
se vstupem na uvedené pozemky za účelem uložení materiálu po dobu realizace stavební akce
„Stavební úpravy – Zateplení řadových bytových domů č. p. 15, 16, 17, 18 v Příbrami I“, pro společnost
EUbuilding a.s., se sídlem č.p. 91, 373 46 Pištín, IČO 24179876, s tím, že veškeré povrchy pozemků
u stavby budou uvedeny do původního stavu a dále za předpokladu, že Odbor silničního hospodářství
udělí souhlas s užíváním veřejného prostranství.
hl. pro 7
29) Přehled účasti členů na jednání komisí RM za II. pololetí 2020
R.usn.č.45/2021
Rada b e r e n a v ě d o m í
přehled účasti členů na jednání komisí RM za II. pololetí 2020.
hl. pro 7
30) Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za II. pololetí 2020
R.usn.č.46/2021
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
přehled účasti členů na jednání výborů ZM za II. pololetí 2020.
II. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 15.02.2021.
hl. pro 7
31) Návrh na přidělení bytu v DPS
R.usn.č.47/2021
Rada s c h v a l u j e
přidělení bytu č. 38/704 v DPS Příbram VIII, Brodská 101, pro pana J
, trvale bytem
podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů
ve vlastnictví města Příbram“.
hl. pro 7
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32) Přidělení sociálního bytu
R.usn.č.48/2021
Rada s c h v a l u j e
přidělení sociálního bytu č. 22, Příbram IV, Čs. armády 5, pro pana L
trvale bytem
podle Směrnice č. 1/2018/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů
ve vlastnictví města Příbram“.
hl. pro 7
33) Výjimka z Pravidel č. 1/2018/MěÚ – prodloužení doby ubytování
R.usn.č.49/2021
Rada s c h v a l u j e
udělení výjimky z Pravidel č. 1/2018/MěÚ pro přidělování a užívání obytných prostor ubytovacího
zařízení v majetku města Příbram pro pana J
spočívající v prodloužení maximální doby
ubytování na ubytovně Čs. armády 5, Příbram IV, o dobu jednoho měsíce.
hl. pro 7
34) Programy prevence kriminality v roce 2021 s požadovanou podporou dotace MV ČR
R.usn.č.50/2021
Rada s c h v a l u j e
podání žádostí o dotace Ministerstva vnitra z „Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok
2021“ na realizaci projektu „Cestou Sdílení“ s celkovými náklady na tento projekt ve výši
182.000,00 Kč za dodržení minimální 30% finanční spoluúčasti žadatele, na realizaci projektu
„Terapeutický pobyt pro děti s rizikovým chováním“ s celkovými náklady na tento projekt ve výši
135.400,00 Kč za dodržení minimální 30% finanční spoluúčasti žadatele a na realizaci projektu
„Sociálně-rehabilitační program“ s celkovými náklady na tento projekt ve výši 71.000,00 Kč
za dodržení minimální 30% finanční spoluúčasti žadatele.
hl. pro 7
35) Zmocnění správců kapitol rozpočtu města (vedoucích odborů, vedoucích organizačních složek
a velitelky Městské policie Příbram) k provádění rozpisu rozpočtu v rámci závazných ukazatelů
schváleného rozpočtu města na rok 2021
R.usn.č.51/2021
Rada I. s c h v a l u j e
zmocnění vedoucích odborů, vedoucích organizačních složek a velitelky Městské policie Příbram jako
správců kapitol schváleného rozpočtu města na rok 2021 k provádění změn v rámci jednotlivého
závazného ukazatele, tj. úpravy rozpisu rozpočtu města do výše 200.000,00 Kč.
II. u k l á d á
vedoucím odborů, vedoucím organizačních složek a velitelce Městské policie Příbram jako správcům
kapitol schváleného rozpočtu města na rok 2021 předkládat RM návrhy změn v rámci jednotlivého
závazného ukazatele, tj. úpravy rozpisu rozpočtu města nad schválený limit dle bodu I.
hl. pro 7
36) Projektová dokumentace – Celková přestavba mostů v Příbrami – výběr dodavatele
R.usn.č.52/2021
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Projektová dokumentace – Celková přestavba mostů
v Příbrami“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.
II. r o z h o d u j e
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku:
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Dílčí část 1 – společnosti MIDAKON s.r.o., se sídlem Na Návsi 18/4, 620 00 Brno, IČO: 08927677,
za celkovou nabídkovou cenu 325 000 Kč bez DPH;
Dílčí část 2 – společnosti MIDAKON s.r.o., se sídlem Na Návsi 18/4, 620 00 Brno, IČO: 08927677,
za celkovou nabídkovou cenu 315 000 Kč bez DPH.
III. s c h v a l u j e
1) závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;
2) uzavření smlouvy na zakázku „Projektová dokumentace – Celková přestavba mostů v Příbrami“ se
společností MIDAKON s.r.o., se sídlem Na Návsi 18/4, 620 00 Brno, IČO: 08927677 na dílčí části
1 a 2 za nabídkové ceny uvedené v bodě II.
IV. u k l á d á
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto
usnesení.
hl. pro 7
37) Projektové dokumentace na lávky pro město Příbram – výběr dodavatele
R.usn.č.53/2021
Rada I. r o z h o d u j e
1) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění části 1 veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti
MIDAKON s.r.o. se sídlem Na Návsi 18/4, 620 00, Brno, IČO: 08927677;
2) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění části 2 veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti
MIDAKON s.r.o. se sídlem Na Návsi 18/4, 620 00, Brno, IČO: 08927677;
3) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění části 3 veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti
Kucián statika s.r.o. se sídlem 17. listopadu 236, 530 02, Pardubice, IČO: 08055475.
II. u k l á d á
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení zakázky dle bodu I. tohoto usnesení.
hl. pro 7
38) Modernizace TC MěÚ Příbram – výběr dodavatele
R.usn.č.54/2021
Rada I. r o z h o d u j e
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti
AUTOCONT a. s. se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČO: 04308697.
II. u k l á d á
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení zakázky dle bodu I. tohoto usnesení.
hl. pro 7
39) KKLP – zápis z jednání dne 13.01.2021
R.usn.č.55/2021
Rada b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise kulturní, letopisecké a památkové, které se uskutečnilo dne 13.01.2021,
hl. pro 5
proti 2
40) Žádost ředitelky Mateřské školy, Příbram VIII, Školní 131 o souhlas zřizovatele s přijetím daru
R.usn.č.56/2021
Rada s o u h l a s í
s tím, aby Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131 přijala hmotný dar (hračky a zahradní hrací prvek)
v celkové výši 67.086,00 Kč od Spolku rodičů při MŠ, Příbram VIII, Školní 131, který bude sloužit pro
potřeby dětí mateřské školy.
hl. pro 7
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41) Projednání omezení provozu mateřských škol v období jarních prázdnin
R.usn.č.57/2021
Rada s o u h l a s í
s omezením provozu v době od 08. - 12.02.2021
1. v MŠ V Zahradě
2. v MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278
3. v MŠ Pohádka
4. v MŠ Alternativní
5. v MŠ pod Svatou Horou
6. v MŠ Rybička
7. v MŠ, Příbram VII, 28. října 55
8. v MŠ, Příbram VIII, Školní 131
s přerušením provozu v době od 08. – 12.02.2021
1. v MŠ Waldorfské školy Příbram
hl. pro 7
42) Žádost o prodej části pozemku p. č. 172/13 v katastrálním území Lazec
R.usn.č.58/2021
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej části pozemku p. č. 172/13 o výměře cca 31 m 2 z celkové výměry 47 m 2, v k. ú. Lazec,
za cenu 224 Kč/m2, do SJM
, bytem
.
II. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 15.02.2021.
hl. pro 6
proti
1
43) Žádost o prodej pozemku p. č. 319/2 v katastrálním území Březové Hory
R.usn.č.59/2021
Rada I. d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej pozemku p. č. 319/2, o výměře 885 m2, v katastrálním území Březové Hory, za cenu
500 Kč/m2, do vlastnictví
, bytem
předmětem prodeje není stavba na pozemku, která není v majetku města.
II. u k l á d á
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 15.02.2021.
hl. pro 7
44) Dodatky ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení pro odběrné místo Kulturní dům č.
A1012/OSM/2017 ze dne 20. 12. 2017
R.usn.č.60/2021
Rada s c h v a l u j e
uzavření
1) Dodatku číslo 1 s názvem „ Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV (VN) uzavřené na základě
žádosti o připojení č. 4121333399“ mezi městem Příbram a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO
24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, pro odběrné místo
Legionářů 400, Příbram VII, Kulturní dům. Dodatek prodlužuje lhůtu pro splnění povinností ČEZ
Distribuce a.s. do 1. 8. 2022.
2) Dodatku číslo 2 s názvem „Dodatek číslo 002 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení číslo 17_SOBS01_4121333399“ mezi městem Příbram a
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
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874/8, PSČ 405 02, pro odběrné místo Legionářů 400, Příbram VII, Kulturní dům. Dodatek
nahrazuje původní Technické podmínky připojení.
hl. pro 7
45) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN a budoucího umístění
5 ks rozpojovacích skříní a 1 ks přípojkové skříně – vše v k. ú. Příbram
R.usn.č.61/2021
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. 4570/3, p. č. 4583/1, p. č. 4583/3, p. č. 4737, p. č. 4748/1, p. č. 4693/2, p. č. 4606/1 a p. č. 4740/4,
vše v k. ú. Příbram a zřízení věcného břemene umístění celkem 5 ks rozpojovací skříně (p. č. 4740/1 –
1ks, p. č. 4748/1 – 2 ks, p. č. 4737 – 2 ks) a 1 ks přípojkové skříně (p. č. 4737), 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:
pozemky p. č. 4570/3, p. č. 4583/3, p. č. 4693/2 – ostatní pozemek
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
pozemky p. č. 4583/1, p. č. 4737, p. č. 4748/1, p. č. 4606/1 – komunikace III. tř., ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace III. tř. za cenu 1.500 Kč/bm a podélné uložení do této
komunikace za cenu 400 Kč/bm
– uložení protlakem komunikace (p. č. 4737, p. č. 4606/1) za cenu 200 Kč/bm
pozemek p. č. 4740/4 – komunikace IV. tř., ostatní pozemek
– uložení v komunikaci IV. tř. a v ostatním pozemku za shodnou cenu 100 Kč/bm.
Umístění 5 ks rozpojovací skříně (p. č. 4740/1 – 1ks, p. č. 4748/1 – 2 ks, p. č. 4737 – 2 ks) a 1 ks
přípojkové skříně (p. č. 4737) za cenu 10.000,00 Kč/ks.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.
hl. pro 7
46) Oznámení ČR ÚZSVM o prodeji pozemku p. č. 589/9 v k. ú. Trhové Dušníky, formou elektronické
aukce
R.usn.č.62/2021
Rada I. s o u h l a s í
s podmínkami elektronické aukce EAS/SPB/067/2020 (viz příloha), za účelem nabytí pozemku
p. č. 589/9 v katastrálním území Trhové Dušníky, kterou vyhlásil Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČO 69797111. Elektronická
aukce bude zahájena dne 3.2.2021 v 11.00 hodin a ukončena dne 4.2.2021 v 11.00 hodin.
II. s t a n o v u j e
nejvyšší maximální nabídku kupní ceny ve výši 6.200,00 Kč, přičemž jednou z podmínek účasti ve
výběrovém řízení je složení dražební jistoty ve výši 570,00 Kč na účet zadavatele aukce nejpozději dne
2.2.2021.
III. p o v ě ř u j e
Ing. Martina Buršíka, MBA s provedením úkonů souvisejících s účastí města Příbram v této elektronické
aukci.
hl. pro 7
47) Záměr zakázky – „DNS na opravy a údržbu budov v majetku města Příbram“
R.usn.č.63/2021
Rada I. s c h v a l u j e
zavést Dynamický nákupní systém na opravy a údržbu budov v majetku města Příbram.
II. u k l á d á
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OPVZ zadávací řízení realizovat.
hl. pro 7
48) Komise Smart city
R.usn.č.64/2021
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci na funkci člena Komise Smart city pana Jana Schneidera.
II. j m e n u j e
pro volební období 2018 – 2022:
člena Komise Smart city – pana Mgr. Marka Školouda, P
hl. pro 6
proti
1
49) Odbahnění a úpravy Čekalíkovského rybníka – vyloučení vítěze, nový výběr dodavatele
R.usn.č.65/2021
Rada I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy zaslanou společností ZVÁNOVEC a.s., se
sídlem Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice, IČO: 26026279, u veřejné zakázky malého
rozsahu „Odbahnění a úpravy Čekalíkovského rybníka“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané
ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou
v důvodové zprávě.
II. r o z h o d u j e
1) o vyloučení vybraného dodavatele – společnosti ZVÁNOVEC a.s., se sídlem Rudolfovská tř. 597,
370 01 České Budějovice, IČO: 26026279 z veřejné zakázky pro nesoučinnost při uzavření
smlouvy;
2) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky (bez provedení nového hodnocení) tak, že
vybírá nabídku dalšího dodavatele v pořadí a novým vítězným dodavatelem je společnost
INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha, IČO 62957678,
za nabídkovou cenu 3 362 698,02,00 Kč bez DPH.
III. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na zakázku „Odbahnění a úpravy Čekalíkovského rybníka“ se společností
INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha, IČO 62957678, za nabídkovou
cenu 3 362 698,02,00 Kč bez DPH.
IV. u k l á d á
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o vyloučení dodavatele a o přidělení veřejné
zakázky dle bodu II. a III. tohoto usnesení.
hl. pro 7
50) Různé
Zápis ověřili:
Mgr. Renáta Vesecká
Ing. Jindřich Vařeka
Mgr. Jan Konvalinka,
starosta
Zapsala: Iva Černohorská
Příbram, dne: 29.01.2021
Ověřeno: 08.02.2021
Vyvěšeno: 10.02.2021
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