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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 28.06.2021 
od 13.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
 
 
1) Zahájení, kontrola zápisu z minulé RM, ověřovatelé 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Zorka Brožíková, 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. Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 
6. MAP III – partnerství v rámci projektu 
7. Schválení a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s vlastníkem technické 

infrastruktury, CETIN a. s. 
8. Napojení dalších žadatelů obce Lazec a lokality zahrádek v k. ú. Podlesí nad Litavkou na nově budovanou 

kanalizaci 
9. Návrh na uzavření dohod o vzájemné úpravě právních vztahů spojených s výměnou určených oken  

v čp. 15-16 v Příbrami I 
10. Návrh na uzavření dohody o instalaci schodišťové sedačky v budově čp. 98 v Příbrami I 
11. Aktualizace limitu rentability právního vymáhání tzv. běžné pohledávky vzhledem k výši nákladů právního 

vymáhání pohledávky 
12. Uvolnění pohledů a magnetek ze skladových zásob Informačního centra města 
13. Žádost ředitelky MŠ Rybička paní Lydie Fiřtové o úpravu pracovního úvazku 
14. Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Alternativní mateřské školy 
15. Pověření řízením příspěvkové organizace Alternativní mateřská škola 
16. Žádost o individuální dotaci – FAMK – Superfinále U23 
17. Žádost o výpůjčku části pozemku p. č. 715/163 v k. ú. Březové Hory 
18. Žádost o výpůjčku části pozemku p. č. 715/80 v k. ú. Březové Hory 
19. Návrh na výkup pozemku p. č. 135/2 v katastrálním území Brod u Příbramě 
20. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení zemního kabelového vedení NN a umístění 2 ks 

rozpojovací skříně – pozemky p. č. 658, p. č. 647/24, p. č. 656, p. č. st. 330/1, p. č. 657, p. č. 659, p. č. 
677/2, p. č. 618/1, p. č. 388 a p. č. 655, vše v k. ú. Březové Hory 

21. Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky vodovodu, přípojek dešťové kanalizace, 
přípojky jednotné kanalizace, budoucího umístění revizních šachtic dešťové kanalizace a betonového 
liniového dešťového žlabu – p. p. č. 84/1 a 36/1, oba v k. ú. Příbram 

22. Žádost Osadního výboru Žežice o výpůjčku prostor v části stavby bez čp./če, garáž, která je součástí 
pozemku p. č. 17 v k. ú. Žežice 

23. Informace o podání výpovědi ze smlouvy o nájmu prostor č. A 304/OSM/2017, ze dne 03.04.2017 
24. Žádost o výpůjčku části pozemku p. č. 515/41 v k. ú. Březové Hory 
25. Žádost o výpůjčku části pozemku p. č 733 v k. ú. Příbram 
26. Žádost o výpůjčku části pozemku p. č. 715/57 v k. ú. Březové Hory 
27. Žádost o výpůjčku části pozemku p. č. 715/22 v k. ú. Březové Hory, předzahrádka zmrzlinárny 
28. Žádost o výpůjčku části pozemku p. č. 715/22 v k. ú. Březové Hory, předzahrádka hranolkárny 
29. Žádost o výpůjčku části pozemku p. č. 83/1 v k. ú. Příbram 
30. Žádost o výpůjčku části pozemku p. č. 515/99 v k. ú. Březové Hory 
31. Žádost o výpůjčku části pozemku p. č. 3201 v k. ú. Příbram 
32. Žádost o výpůjčku dvou částí pozemku p. č. 3202 v k. ú. Příbram 
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33. Žádost o výpůjčku části pozemku p. č. 2278 v k. ú. Příbram 
34. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 653 v Příbrami VI – Březové Hory, 

(bývalá strojovna Dolu Marie) 
35. Zadání zakázky malého rozsahu – energetický manažer města Příbram 
36. Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2021 
37. Žádost příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Příbram, o souhlas s podáním žádosti o dotaci 

z programu Ministerstva průmyslu a obchodu „Covid 2021“ 
38. Ceník pro průvodcovskou službu v Příbrami 
39. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k objektu propustku ke stavbě „Park kolem 

Čekalíkovského rybníka Příbram“ 
40. Revize projektové dokumentace pro rekonstrukci zámečku Ernestinum 
41. Návrh na poskytnutí peněžitého daru obcím zasaženým tornádem dne 24.6.2021 
42. Ochrana osobních údajů a citlivých dat – výběr dodavatele 
43. Zabezpečení koncových stanic – výběr dodavatele 
44. Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Oprava střechy a VZT vodojemu Březové Hory – výběr 

dodavatele 
45. PD – Příbram, Na Leštině, II. etapa – výběr dodavatele 
46. Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – vodohospodářské stavby MěÚ Příbram – výběr dodavatele 
47. Opatření pro cyklisty – výběr dodavatele 
48. Příbram, rekonstrukce ul. Obecnická – výběr dodavatele 
49. Záměr zakázky – „Modernizace lůžk. evak. výtahu vč. UPS, PB VIII/100“ 
50. Různé 

 
R.usn.č.612/2021        
Rada      s c h v a l u j e 
              upravený program dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1) 

 
 
3) Informace členů RM 

 
  
4) Interpelace 

 
 
5) Návrhy na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 (a – f) 

R.usn.č.613/2021        
Rada    s c h v a l u j e  

 
5 a) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci kapitálových výdajů kapitoly 786 - 
OIRM v souladu s usnesením RM č. usn. 51/2021 bodu II 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM v souladu 
s usnesením RM č. usn. 51/2021 bodu II. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0121 786 - 
OIRM  

3421 6121 012 Stavebnictví různé 5234 Revitalizace 
hřišť 

1 181 830,00 

RP0121 786 - 
OIRM  

5512 6121 024 Jerusalém - přístavba 
klubovny 

5048 Realizace 
stavby 

1 051 822,00 

RP0121 786 - 
OIRM  

3639 6901 002 Rezerva na kapitálové 
výdaje 

3598 Rezerva  -3 139 449,00 

RP0121 786 - 
OIRM  

4351 6121 025 Dětské skupiny a 
rehabilitační stacionář, Bratří 
Čapků 277, Příbram VII - 
zřízení klimatizace 

5487 Realizace 
stavby 

905 797,00 

 
 

5 b) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci kapitálových výdajů kapitoly 786 - 
OIRM v souladu s usnesením RM č. usn. 51/2021 bodu II 
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úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM v souladu 
s usnesením RM č. usn. 51/2021 bodu II. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0122 786 - 
OIRM  

3639 6121 001 
Projektové 
dokumentace 
a studie 

3346 Investiční projektové dokumentace 3 078 240,00 

RP0122 786 - 
OIRM  

3639 6901 002 Rezerva 
na kapitálové 
výdaje 

3598 Rezerva  -1 670 169,00 

RP0122 786 - 
OIRM  

4350 6121 006 Domov 
seniorů, 
Žežická, 
Příbram VII 

5044 Realizace stavby -890 531,00 

RP0122 786 - 
OIRM  

2219 6119 016 
Parkoviště 
Flusárna 

5400 Realizace stavby -517 540,00 

 
 

5 c) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE (ostatní) a 
běžných výdajů kapitoly 777 - OŠKS (individuální dotace) v souladu s usnesením RM č. usn. 51/2021 
bodu II. a usnesení ZM č. 636/2021/ZM ze dne 21.06.2021 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE (ostatní) a běžných výdajů 
kapitoly 777 - OŠKS (individuální dotace) v souladu s usnesením RM č. usn. 51/2021 bodu II. a 
usnesení ZM č. 636/2021/ZM ze dne 21.06.2021. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0124 777 - 
OŠKS 

3419 5222 003 
Individuální 
dotace 

3694 Neinvestiční účelová dotace 
spolkům (sport) 

300 000,00 

RP0125 741 - OE 6171 5901 001 Ostatní 660 Rezerva -300 000,00 

 
 

5 d) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční 
transfery, ÚZ 718) a v rámci běžných výdajů kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční transfery, ÚZ 718) ve výši 
1.290.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na provoz Protialkoholní záchytné stanice 
v Příbrami, č. smlouvy S-2557/ZDR/2021 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery, ÚZ 
718) a v rámci běžných výdajů kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční transfery, ÚZ 718) ve výši 
1.290.000,00 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na provoz Protialkoholní záchytné stanice 
v Příbrami, č. smlouvy S-2557/ZDR/2021. 

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

účelový 
znak 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0120 741 - OE  4122 718 3970 
Neinv. dotace KÚ - CSZS - 
záchytná stanice 

1 290 000,00 

RP0120 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -1 290 000,00 

RP0120 787 - CSZS 3539 5336 718 3969 
Neinvestiční dotace KÚ - záchytná 
stanice 

1 290 000,00 

RP0120 787 - CSZS 3539 5901  5066 Transfery - předpoklad -1 290 000,00 

 
 
5 e) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci kapitálových výdajů kapitoly 786 - 
OIRM v souladu s usnesením RM č. usn. 51/2021 bodu II 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM v souladu 
s usnesením RM č. usn. 51/2021 bodu II.  

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0126 786 - 
OIRM  

2219 6119 016 
Parkoviště 
Flusárna 

5400 Realizace stavby -2 775 760,00 

RP0126 786 - 2212 6121 012 5489 Rozšíření BUS zálivu, ulice Čs. 2 775 760,00 
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OIRM  Stavebnictví 
různé 

armády  

 
 

5 f) Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční 
transfery) a běžných výdajů kapitoly 719 - OVV (Chytrá Příbram II) z důvodu přijetí neinvestiční účelové 
dotace, ÚZ 13013 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt č. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/018_092/0014692 "Chytrá Příbram II" ve výši 286.993,81 Kč 

úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery) a 
běžných výdajů kapitoly 719 - OVV (Chytrá Příbram II) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace, ÚZ 
13013 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/018_092/0014692 
"Chytrá Příbram II" ve výši 286.993,81 Kč. 

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

znak 
název akce prvek 

rozpočt
u 

popis částka změny 

RP0109 741 - OE  4116 13013 001 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

5292 10 % SR 30 209,88 

RP0109 741 - OE  4116 13013 001 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

5291 85 % ESF 256 783,93 

RP0109 741 - OE  4116  001 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

1830 Předpoklad -286 993,81 

RP0127 719 - 
OVV 

6171 5021 13013 008 Chytrá 
Příbram: 
zavedení 
konceptu 
Smart City do 
strategického 
řízení města 

5304 OOV 10 % 22 576,26 

RP0127 719 - 
OVV 

6171 5021 13013 008 Chytrá 
Příbram: 
zavedení 
konceptu 
Smart City do 
strategického 
řízení města 

5306 OOV 85 % 191 898,19 

RP0127 719 - 
OVV 

6171 5031 13013 008 Chytrá 
Příbram: 
zavedení 
konceptu 
Smart City do 
strategického 
řízení města 

5310 Pojistné na sociální 
zabezpečení 10 % 

5 600,11 

RP0127 719 - 
OVV 

6171 5031 13013 008 Chytrá 
Příbram: 
zavedení 
konceptu Smart 
City do 
strategického 
řízení města 

5312 Pojistné na sociální 
zabezpečení 85 % 

47 600,88 

RP0127 719 - 
OVV 

6171 5032 13013 008 Chytrá 
Příbram: 
zavedení 
konceptu Smart 
City do 
strategického 
řízení města 

5313 Pojistné na zdravotní 
pojištění 10 % 

2 033,51 

RP0127 719 - 
OVV 

6171 5032 13013 008 Chytrá 
Příbram: 
zavedení 
konceptu Smart 
City do 

5315 Pojistné na zdravotní 
pojištění 85 %  

17 284,86 
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strategického 
řízení města 

RP0127 719 - 
OVV 

6171 5901  005 
Neinvestiční 
transfery - 
předpoklad 

5027 REZERVA: Předpoklad 
přijatých dotací 

-286 993,81 

RP0127 719 - 
OVV 

6171 5032  008 Chytrá 
Příbram: 
zavedení 
konceptu Smart 
City do 
strategického 
řízení města 

5314 Pojistné na zdravotní 
pojištění 5 % 
spoluúčast 

1 016,76 

RP0127 719 - 
OVV 

6171 5031  008 Chytrá 
Příbram: 
zavedení 
konceptu Smart 
City do 
strategického 
řízení města 

5311 Pojistné na sociální 
zabezpečení 5 % 
spoluúčast 

2 800,05 

RP0127 719 - 
OVV 

6171 5021  008 Chytrá 
Příbram: 
zavedení 
konceptu Smart 
City do 
strategického 
řízení města 

5305 OOV 5 % spoluúčast 11 288,13 

RP0127 719 - 
OVV 

6171 5011  001 Činnost 
místní správy 

182 Platy zaměstnanců -15 104,94 

 
                                                         hl.  pro  5 

(nepřítomen 1) 
 
 
6) MAP III – partnerství v rámci projektu 

R.usn.č.614/2021        
Rada    s c h v a l u j e  

1) zapojení města Příbram jako partnera s finančním příspěvkem do projektu „MAP III ORP Příbram“, 
předkládaného do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

2) uzavření partnerství města Příbram v rámci projektu „MAP III ORP Příbram“ s následujícími 
subjekty: 
- MAS PODBRDSKO, z.s., 
- MAS Brdy, z.ú. 

 
                                                         hl.  pro  6 
 

 
7) Schválení a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s vlastníkem technické 
infrastruktury, CETIN a. s. 

R.usn.č.615/2021        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

schválení návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s vlastníkem technické 
infrastruktury, CETIN a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063 
ve výši 500,00 Kč bez DPH, tj. 605,00 Kč s DPH. 

 
II.    u k l á d á    
OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření Smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení. 
 

                                                         hl.  pro  5 
(nepřítomen 1) 

 
 
8) Napojení dalších žadatelů obce Lazec a lokality zahrádek v k. ú. Podlesí nad Litavkou na nově 
budovanou kanalizaci 

R.usn.č.616/2021        
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Rada    s t a h u j e   
předložený materiál z dnešního jednání RM. 
 

                                                         hl.  pro  5 
(nepřítomen 1) 

 
 
9) Návrh na uzavření dohod o vzájemné úpravě právních vztahů spojených s výměnou určených oken 
v čp. 15-16 v Příbrami I 
R.usn.č.617/2021        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření trojstranných dohod č. IDO 25 a č. IDO 26 o vzájemné úpravě právních vztahů spojených 
s výměnou určených (ŘSD) oken v budovách čp. 15,16, Milínská ulice, v Příbrami I, se smluvními 
stranami – H MONT servis, s.r.o, IČO 26380056, se sídlem Jateční 1124/8, 312 00 Plzeň, jako 
zhotovitelem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČO 65993390, se sídlem 
Na Pankráci 546/56, 1400 00 Praha 4, jako investorem. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 

10) Návrh na uzavření dohody o instalaci schodišťové sedačky v budově čp. 98 v Příbrami I 
R.usn.č.618/2021        
Rada    s c h v a l u j e  

podstatné náležitosti dohody o instalaci schodišťové sedačky v budově čp. 98 v Příbrami I s nájemci 
bytu č.  v předmětné budově, manželi . 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
11) Aktualizace limitu rentability právního vymáhání tzv. běžné pohledávky vzhledem k výši nákladů 
právního vymáhání pohledávky 

R.usn.č.619/2021      
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

závěr právního stanoviska Advokátní kanceláře, zast. Mgr. Monikou Drábkovou, advokát,  
IČO 71480501, ev.č. ČAK 14830, se sídlem Poštovní 4, 261 01 Příbram V, neupravovat limit rentability  
pro vymáhání tzv. běžné pohledávky vzhledem k výši nákladů právního vymáhání pohledávky, jenž byl 
stanoven usnesením Zastupitelstva města Příbram č. 251/2019/ZM ze dne 4.11.2019. 
 
II.   s c h v a l u j e 
aktualizaci limitu rentability pro vymáhání tzv. běžné pohledávky vzhledem k výši nákladů právního 
vymáhání pohledávky, jenž byl stanoven usnesením Zastupitelstva města Příbram č. 251/2019/ZM 
ze dne 4.11.2019 a to na částku 4.000,00 Kč s DPH/1 právní případ. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
12) Uvolnění pohledů a magnetek ze skladových zásob Informačního centra města 

R.usn.č.620/2021        
Rada    s c h v a l u j e  

uvolnění 200 ks pohledů a 500 ks magnetek ze skladových zásob informačního centra. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
13) Žádost ředitelky MŠ Rybička paní Lydie Fiřtové o úpravu pracovního úvazku 

R.usn.č.621/2021        
Rada    s o u h l a s í  

s úpravou sjednaného pracovního úvazku ředitelky MŠ Rybička, Fibichova 272, 261 01 Příbram II  
na pracovní úvazek 0,80, a to s účinností od 01. 09. 2021 do 31. 08.2022. 
 

                                                         hl.  pro  6 
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14) Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Alternativní 
mateřské školy 

R.usn.č.622/2021        
Rada    I.  v y h l a š u j e    

v souladu s ust. § 99 odst. 1 a ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace zřizované městem Příbram Alternativní mateřské školy se sídlem Školní 143, 261 01 
Příbram VIII, IČO 75033976. 
 
II.   s c h v a l u j e    
text vyhlášení konkursního řízení dle předloženého návrhu. 

  
III.   p o v ě ř u j e 
OŠKS realizací konkursního řízení dle bodu II. a III. tohoto usnesení v souladu s vyhláškou č. 54/2005 
Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích a ukládá zveřejnit vyhlášení 
konkursního řízení na úřední desce města Příbram a ve všech mateřských školách zřizovaných městem 
Příbram.  
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
15) Pověření řízením příspěvkové organizace Alternativní mateřská škola, Příbram VIII, Školní 143 

R.usn.č.623/2021        
Rada    I.   p o v ě ř u j e 

1) paní Bc. Danu Ženíškovou řízením příspěvkové organizace Alternativní mateřská škola, Příbram 
VIII, Školní 143 s účinností od 01.08.2021 do 31.08.2021, 

 
2) paní Hanu Hečkovou řízením příspěvkové organizace Alternativní mateřská škola, Příbram VIII, 

Školní 143 s účinností od 01.09.2021 do doby účinnosti jmenování nového ředitele/ředitelky 
Alternativní mateřské školy. 

 
II.   s c h v a l u j e 
1) platový výměr paní Bc. Dany Ženíškové, pověřené řízením příspěvkové organizace Alternativní 

mateřská škola, Příbram VIII, Školní 143, dle přílohy, 
 

2) platový výměr paní Hany Hečkové, pověřené řízením příspěvkové organizace Alternativní mateřská 
škola, Příbram VIII, Školní 143, dle přílohy. 

 
                                                         hl.  pro  6 
 

 
16) Žádost o individuální dotaci – FAMK – Superfinále U23 

R.usn.č.624/2021        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro subjekt Fotbalová asociace malé kopané Příbram, z. s., 
Slunná 296, 261 01 Příbram V-Zdaboř, IČO: 61904678, na projekt s názvem „FAMK – Superfinále 
U23“, a to z kapitoly 777-OŠKS prvek č. 3718 Individuální dotace, za podmínky splnění bezdlužnosti 
vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti 
zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu 
smlouvy, 

 
2) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Fotbalová asociace malé kopané Příbram, z. s., 

Slunná 296, 261 01 Příbram V-Zdaboř, IČO: 61904678, o poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč  
na projekt „FAMK – Superfinále U23“, v souladu s Pravidly pro poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 schválenými ZM dne 22.06.2020, 
Usn.č.394/2020/ZM. 

 
                                                         hl.  pro  6 
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17) Žádost o výpůjčku části pozemku p. č. 715/163 v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.625/2021        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 715/163 o výměře cca 29 m2 z celkové výměry 
3211 m2,  v k. ú. Březové Hory, (dle bližší specifikace v příloze předloženého materiálu), s vypůjčitelem, 

 se sídlem Čechovská 122, 261 01 Příbram – Příbram VIII, IČO: 69374139, 
za účelem umístění a provozování předzahrádky provozovny Slopatéka Bobule, na dobu neurčitou, 
s výpovědní dobou 3 měsíce, s tím, že umístění a vzhled předzahrádky bude odpovídat situaci, která je 
přílohou předloženého materiálu, a bude podléhat podmínkám vyplývajícím z platné právní úpravy 
a stanoveným dotčenými orgány. Přičemž pokud vypůjčitel bude porušovat smluvně stanovené 
povinnosti, nebo bude-li to vyžadovat obecný zájem, nebo půjčitel bude potřebovat předmět výpůjčky 
dříve z důvodu, který nemohl při uzavírání smlouvy předvídat, je půjčitel oprávněn podat výpověď 
smlouvy s výpovědní dobou 14 dní. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
18) Žádost o výpůjčku části pozemku p. č. 715/80 v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.626/2021        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 715/80 o výměře cca 14 m2 z celkové výměry 
3794 m2,  v k. ú. Březové Hory, (dle bližší specifikace v příloze předloženého materiálu), s vypůjčitelem, 
společností Pizzařství s.r.o., se sídlem Legionářů 378, 261 01 Příbram VII, IČO: 03117065, za účelem 
umístění a provozování předzahrádky provozovny Pizzařství, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 
3 měsíce, s tím, že umístění a vzhled předzahrádky bude odpovídat situaci, která je přílohou 
předloženého materiálu, a bude podléhat podmínkám vyplývajícím z platné právní úpravy a stanoveným 
dotčenými orgány. Přičemž pokud vypůjčitel bude porušovat smluvně stanovené povinnosti, nebo  
bude-li to vyžadovat obecný zájem, nebo půjčitel bude potřebovat předmět výpůjčky dříve z důvodu, 
který nemohl při uzavírání smlouvy předvídat, je půjčitel oprávněn podat výpověď smlouvy s výpovědní 
dobou 14 dní. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
19) Návrh na výkup pozemku p. č. 135/2 v katastrálním území Brod u Příbramě 

R.usn.č.627/2021        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

schválit výkup pozemku p. č. 135/2 v katastrálním území Brod u Příbramě, za cenu 353 Kč/m2, který je 
ve vlastnictví TJ Baník Příbram, z.s., se sídlem Riegrova 54, 261 01  Příbram I, IČO 00664502,  
do vlastnictví města Příbram.  
 

             hl.  pro  4  
         proti      0 
         zdrž.     2  

 
 
20) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení zemního kabelového vedení NN a umístění 
2 ks rozpojovací skříně – pozemky p. č. 658, p. č. 647/24, p. č. 656, p. č. st. 330/1, p. č. 657, p. č. 659, p. č. 
677/2, p. č. 618/1, p. č. 388 a p. č. 655, vše v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.628/2021        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN na pozemcích ve vlastnictví města Příbram 
p. č. 658, p. č. 647/24, p. č. 656, p. č. st. 330/1, p. č. 657, p. č. 659, p. č. 677/2, p. č. 618/1, p. č. 388 
a p. č. 655, vše v k. ú. Březové Hory a dále zřízení věcného břemene umístění 1 ks rozpojovací skříně 
na pozemku p. č. 658 v k. ú. Březové Hory a zřízení věcného břemene umístění 1 ks rozpojovací skříně 
na pozemku p. č. 388 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. 658  – komunikace III. třídy 
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– podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm, uložení křížením 
komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, uložení protlakem pod komunikací za cenu 
200 Kč/bm 
– uložení rozpojovací skříně za cenu 10.000,00 Kč/ks 

 
pozemek p. č. 647/24  – komunikace IV. třídy (chodník) 

– uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm 
 
pozemek p. č. 656 – komunikace III. třídy 

– podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm, uložení křížením 
komunikace za cenu 1.500 Kč/bm 

 
pozemek p. č. st. 330/1 – komunikace III. třídy 

– podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm, uložení křížením 
komunikace za cenu 1.500 Kč/bm 

 
pozemek p. č. 657 – komunikace III. třídy, komunikace IV. třídy (chodník) 

– podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm, uložení křížením 
komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, 
uložení protlakem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm 

 
pozemek p. č. 659 – komunikace III. třídy 

– podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm, uložení křížením 
komunikace za cenu 1.500 Kč/bm 

 
pozemek p. č. 677/2 – komunikace III. třídy, chodník, ostatní pozemek 

– podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm, uložení křížením 
komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm,  
uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm 

 
pozemek p. č. 618/1 – komunikace III. třídy, ostatní pozemek 

– podélné uložení do komunikace za cenu 400 Kč/bm, uložení křížením 
komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 
Kč/bm 

 
pozemek p. č. 388 – ostatní pozemek 

– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm 
– uložení rozpojovací skříně za cenu 10.000,00 Kč/ks 

 
pozemek p. č. 655 – komunikace III. třídy, ostatní pozemek 

– uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, uložení v ostatním 
pozemku za cenu 100 Kč/bm     

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

                                                         hl.  pro  6 
 
 

21) Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky vodovodu, přípojek dešťové 
kanalizace, přípojky jednotné kanalizace, budoucího umístění revizních šachtic dešťové kanalizace 
a betonového liniového dešťového žlabu – p. p. č. 84/1 a 36/1, oba v k. ú. Příbram 

R.usn.č.629/2021        
Rada    s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene uložení přípojky vodovodu přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č. 
84/1 v k. ú. Příbram, zřízení věcného břemene uložení přípojek dešťové kanalizace a přípojky jednotné 
kanalizace přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č. 36/1 v k. ú. Příbram a dále zřízení věcného 
břemene umístění nového betonového liniového dešťového žlabu a zřízení věcného břemene umístění 
dvou revizních šachtic dešťové kanalizace na tomto pozemku, vše ve prospěch pozemku p. č. 37 v k. ú. 
Příbram, jehož součástí je stavba občanského vybavení Příbram I, č. p. 187, přičemž v době uzavírání 
příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene budou v těchto smluvních 
dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcného břemene ti, kteří budou v té době vlastníky pozemku, 
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v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje s tím, že budoucí oprávněný z věcného břemene musí při 
dalším postupu respektovat skutečnost, že na pozemku p. č. 36/1 v k. ú. Příbram se nachází optické 
kabely ve vlastnictví města Příbram. 
 
Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inženýrskou síť dle "Zásad", a to: 
pozemek p. č. 84/1 – komunikace IV. tř. (chodník) 
                                – uložení v chodníku za cenu 100 Kč/bm 
 
pozemek p. č. 36/1 – ostatní pozemek 
        – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm 
                                 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.  
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
22) Žádost Osadního výboru Žežice o výpůjčku prostor v části stavby bez čp./če, garáž, která je součástí 
pozemku p. č. 17 v k. ú. Žežice 

R.usn.č.630/2021        
Rada    s o u h l a s í 

s výpůjčkou prostor o výměře cca 34 m2 v levé části stavby bez čp./če, garáž, v obci Příbram, části obce 
Žežice (dle situačního snímku předloženého materiálu v příloze č. 2), která je součástí pozemku parc. č. 
17 o výměře 59 m2, vše v k. ú. Žežice, Osadnímu výboru Žežice, za účelem uložení dřevěného betléma, 
na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou počínající běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi  
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
23) Informace o podání výpovědi ze smlouvy o nájmu prostor č. A 304/OSM/2017, ze dne 03.04.2017 

R.usn.č.631/2021        
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci o výpovědi ze smlouvy o nájmu prostor č. A 304/OSM/2017, ze dne 03.04.2017,                                     
mezi pronajímatelem městem Příbram a nájemcem, společností CIFIS s.r.o., se sídlem Jana Drdy 502, 
Příbram VII, 261 01 Příbram, IČO 01653768, podanou ze strany nájemce s tím, že nájemní vztah 
zaniká ke dni 30.06.2021. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
24) Žádost o výpůjčku části pozemku p. č. 515/41 v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.632/2021        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 515/41, o výměře cca 100 m2 z celkové výměry 
15153 m2 v k. ú. Březové Hory, (dle bližší specifikace v příloze předloženého materiálu), s vypůjčitelem, 

, IČO: 05939119, se sídlem Podlesí 28, 261 01 Příbram, za účelem umístění 
a provozování předzahrádky restaurace Irish Pub Down The Street v ulici 28. října 339, Příbram VII, 
na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s tím, že umístění a vzhled předzahrádky bude 
odpovídat situaci, která je přílohou předloženého materiálu, a bude podléhat podmínkám vyplývajícím 
z platné právní úpravy a stanoveným dotčenými orgány. Přičemž pokud vypůjčitel bude porušovat 
smluvně stanovené povinnosti, nebo bude-li to vyžadovat obecný zájem, nebo půjčitel bude potřebovat 
předmět výpůjčky dříve z důvodu, který nemohl při uzavírání smlouvy předvídat, je půjčitel oprávněn 
podat výpověď smlouvy s výpovědní dobou 14 dní. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
25) Žádost o výpůjčku části pozemku p. č. 733 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.633/2021        
Rada    s c h v a l u j e  
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uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 733, o výměře cca 15 m2, z celkové výměry 373 m2,  
v k. ú. Příbram, (dle bližší specifikace v příloze předloženého materiálu), s vypůjčitelem, panem 

, IČO: 61651281, se sídlem Žežice 138, 261 01, Příbram, za účelem umístění 
a provozování předzahrádky vinárny Akademie vín, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, 
s tím, že umístění a vzhled předzahrádky bude odpovídat situaci, která je přílohou předloženého 
materiálu, a bude podléhat podmínkám vyplývajícím z platné právní úpravy a stanoveným dotčenými 
orgány. Přičemž pokud vypůjčitel bude porušovat smluvně stanovené povinnosti, nebo bude-li to 
vyžadovat obecný zájem, nebo půjčitel bude potřebovat předmět výpůjčky dříve z důvodu, který nemohl 
při uzavírání smlouvy předvídat, je půjčitel oprávněn podat výpověď smlouvy s výpovědní dobou 14 dní. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
26) Žádost o výpůjčku části pozemku p. č. 715/57 v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.634/2021        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 715/57, o výměře cca 15 m2, z celkové výměry 
1430 m2 v k. ú. Březové Hory, (dle bližší specifikace v příloze předloženého materiálu), s vypůjčitelem, 
společností Smooth Sky s.r.o., se sídlem Orlov 104, 261 01 Příbram, IČO: 24206610, za účelem 
umístění a provozování předzahrádky kavárny Cafe Smoo v ulici Legionářů 423, Příbram VII, na dobu 
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s tím, že umístění a vzhled předzahrádky bude odpovídat 
situaci, která je přílohou předloženého materiálu, a bude podléhat podmínkám vyplývajícím z platné 
právní úpravy a stanoveným dotčenými orgány. Přičemž pokud vypůjčitel bude porušovat smluvně 
stanovené povinnosti, nebo bude-li to vyžadovat obecný zájem, nebo půjčitel bude potřebovat předmět 
výpůjčky dříve z důvodu, který nemohl při uzavírání smlouvy předvídat, je půjčitel oprávněn podat 
výpověď smlouvy s výpovědní dobou 14 dní. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
27) Žádost o výpůjčku části pozemku p. č. 715/22 v k. ú. Březové Hory, předzahrádka zmrzlinárny 

R.usn.č.635/2021        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č 715/22, o výměře cca 20 m2, z celkové výměry 
6309 m2 v k. ú. Březové Hory, (dle bližší specifikace v příloze předloženého materiálu), s vypůjčitelem 

 IČO: 02906309, se sídlem Ryneček 148, 261 01, Příbram - Příbram III, za účelem 
umístění a provozování předzahrádky zmrzlinárny Fammi Gelato, na dobu neurčitou, s výpovědní 
dobou 3 měsíce, s tím, že umístění a vzhled předzahrádky bude odpovídat situaci, která je přílohou 
předloženého materiálu, a bude podléhat podmínkám vyplývajícím z platné právní úpravy 
a stanoveným dotčenými orgány. Přičemž pokud vypůjčitel bude porušovat smluvně stanovené 
povinnosti, nebo bude-li to vyžadovat obecný zájem, nebo půjčitel bude potřebovat předmět výpůjčky 
dříve z důvodu, který nemohl při uzavírání smlouvy předvídat, je půjčitel oprávněn podat výpověď 
smlouvy s výpovědní dobou 14 dní. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
28) Žádost o výpůjčku části pozemku p. č. 715/22 v k. ú. Březové Hory, předzahrádka hranolkárny 

R.usn.č.636/2021        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 715/22, o výměře cca 24 m2, z celkové výměry 
6309 m2 v k. ú. Březové Hory, (dle bližší specifikace v příloze předloženého materiálu), s vypůjčitelem, 
společností Be fresh s.r.o., IČO: 28933273, se sídlem Moskevská 449/40, 101 00 Praha 10, za účelem 
umístění a provozování předzahrádky hranolkárny Faency fries, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 
3 měsíce, s tím, že umístění a vzhled předzahrádky bude odpovídat situaci, která je přílohou 
předloženého materiálu, a bude podléhat podmínkám vyplývajícím z platné právní úpravy 
a stanoveným dotčenými orgány. Přičemž pokud vypůjčitel bude porušovat smluvně stanovené 
povinnosti, nebo bude-li to vyžadovat obecný zájem, nebo půjčitel bude potřebovat předmět výpůjčky 
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dříve z důvodu, který nemohl při uzavírání smlouvy předvídat, je půjčitel oprávněn podat výpověď 
smlouvy s výpovědní dobou 14 dní. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
29) Žádost o výpůjčku části pozemku p. č. 83/1 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.637/2021        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 83/1, o výměře cca 10 m2, z celkové výměry 474 m2,  
v  k. ú. Příbram, (dle bližší specifikace v příloze předloženého materiálu), s vypůjčitelkou, 

, IČO: 03853608, se sídlem Průběžná 156, 261 01, Příbram - Příbram III, za účelem 
umístění a provozování předzahrádky kavárny, Lázeňská 22, Příbram II, na dobu neurčitou, 
s výpovědní dobou 3 měsíce, s tím, že umístění a vzhled předzahrádky bude odpovídat situaci, která je 
přílohou předloženého materiálu, a bude podléhat podmínkám vyplývajícím z platné právní úpravy 
a stanoveným dotčenými orgány. Přičemž pokud vypůjčitel bude porušovat smluvně stanovené 
povinnosti, nebo bude-li to vyžadovat obecný zájem, nebo půjčitel bude potřebovat předmět výpůjčky 
dříve z důvodu, který nemohl při uzavírání smlouvy předvídat, je půjčitel oprávněn podat výpověď 
smlouvy s výpovědní dobou 14 dní. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
30) Žádost o výpůjčku části pozemku p. č. 515/99 v k. ú. Březové Hory 

R.usn.č.638/2021        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 515/99, o výměře cca 64 m2 z celkové výměry 
13131 m2 v k. ú. Březové Hory, (dle bližší specifikace v příloze předloženého materiálu), s vypůjčitelem, 

, IČO: 12553565, se sídlem Hříměždice 82, 262 14, za účelem umístění 
a provozování předzahrádky restaurace Pizzeria La Colore, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 
3 měsíce, s tím, že umístění a vzhled předzahrádky bude odpovídat situaci, která je přílohou 
předloženého materiálu, a bude podléhat podmínkám vyplývajícím z platné právní úpravy 
a stanoveným dotčenými orgány. Přičemž pokud vypůjčitel bude porušovat smluvně stanovené 
povinnosti, nebo bude-li to vyžadovat obecný zájem, nebo půjčitel bude potřebovat předmět výpůjčky 
dříve z důvodu, který nemohl při uzavírání smlouvy předvídat, je půjčitel oprávněn podat výpověď 
smlouvy s výpovědní dobou 14 dní. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
31) Žádost o výpůjčku části pozemku p. č. 3201 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.639/2021        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 3201, o výměře cca 10 m2, z celkové výměry 2417 m2,  
v k. ú. Příbram, (dle bližší specifikace v příloze předloženého materiálu), s vypůjčitelkou, paní  

, IČO: 11298146, se sídlem Kamýk nad Vltavou 250, 262 63, za účelem umístění 
a provozování předzahrádky restaurace U Havlínů, Václavské náměstí 143, Příbram II, na dobu 
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s tím, že umístění a vzhled předzahrádky bude odpovídat 
situaci, která je přílohou předloženého materiálu, a bude podléhat podmínkám vyplývajícím z platné 
právní úpravy a stanoveným dotčenými orgány. Přičemž pokud vypůjčitel bude porušovat smluvně 
stanovené povinnosti, nebo bude-li to vyžadovat obecný zájem, nebo půjčitel bude potřebovat předmět 
výpůjčky dříve z důvodu, který nemohl při uzavírání smlouvy předvídat, je půjčitel oprávněn podat 
výpověď smlouvy s výpovědní dobou 14 dní. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
32) Žádost o výpůjčku dvou částí pozemku p. č. 3202 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.640/2021        
Rada    s c h v a l u j e  
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uzavření smlouvy o výpůjčce dvou částí pozemku p. č. 3202, o výměře cca 5,5 m2 a 5,5 m2, z celkové 
výměry 2228 m2, v  k. ú. Příbram, (dle bližší specifikace v příloze předloženého materiálu), 
s vypůjčitelem, panem , IČO: 03949281, se sídlem Čs. armády 29, 261 01, 
Příbram - Příbram IV, za účelem umístění a provozování předzahrádky čajovny Klub Na Zemi, Pražská 
ulice 138, Příbram III, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s tím, že umístění a vzhled 
předzahrádky bude odpovídat situaci, která je přílohou předloženého materiálu, a bude podléhat 
podmínkám vyplývajícím z platné právní úpravy a stanoveným dotčenými orgány. Přičemž pokud 
vypůjčitel bude porušovat smluvně stanovené povinnosti, nebo bude-li to vyžadovat obecný zájem, 
nebo půjčitel bude potřebovat předmět výpůjčky dříve z důvodu, který nemohl při uzavírání smlouvy 
předvídat, je půjčitel oprávněn podat výpověď smlouvy s výpovědní dobou 14 dní. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
33) Žádost o výpůjčku části pozemku p. č. 2278 v k. ú. Příbram 

R.usn.č.641/2021       
 Rada    s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č 2278, o výměře cca 110 m2, z celkové výměry  
2806 m2, v k. ú. Příbram, (dle bližší specifikace v příloze předloženého materiálu), s vypůjčitelem, 
společností mangohabanero s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, 
IČO: 09252002, za účelem umístění a provozování předzahrádky restaurace Mango Habanero,  
na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, s tím, že umístění a vzhled předzahrádky bude 
odpovídat situaci, která je přílohou předloženého materiálu, a bude podléhat podmínkám vyplývajícím 
z platné právní úpravy a stanoveným dotčenými orgány. Přičemž pokud vypůjčitel bude porušovat 
smluvně stanovené povinnosti, nebo bude-li to vyžadovat obecný zájem, nebo půjčitel bude potřebovat 
předmět výpůjčky dříve z důvodu, který nemohl při uzavírání smlouvy předvídat, je půjčitel oprávněn 
podat výpověď smlouvy s výpovědní dobou 14 dní. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
34) Návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 653 v Příbrami VI – Březové 
Hory, (bývalá strojovna Dolu Marie) 
R.usn.č.642/2021        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře cca 130 m2 v části objektu Příbram VI – 
Březové Hory, č. p. 653, jiná stavba, který je součástí pozemku parc. č. st. 115/5 o výměře 476 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Březové Hory (specifikovaný v situačním snímku, který je přílohou 
předloženého materiálu), mezi pronajímatelem městem Příbram a nájemcem, Česká pivnice, spol. 
s.r.o., se sídlem Slunná 551, Příbram V – Zdaboř, 261 01 Příbram, IČO 45145636, na dobu neurčitou, 
za účelem rozšíření stávajícího využívaného prostoru - restaurace Na Marii. Nájemné se sjednává 
ve výši 4.420,00 Kč/měsíc + DPH s tím, že nájemné bude každoročně upraveno o roční míru inflace 
za uplynulý kalendářní rok. 
 
II.   n e s c h v a l u j e 
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře cca 130 m2 v části objektu Příbram VI – 
Březové Hory, č. p. 653, jiná stavba, který je součástí pozemku parc. č. st. 115/5 o výměře 476 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Březové Hory (specifikovaný v situačním snímku, který je přílohou 
předloženého materiálu), mezi pronajímatelem městem Příbram a nájemcem, J.P.- RACING s.r.o, se 
sídlem Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4, IČO 26152151, na dobu neurčitou, za účelem využití 
prostor pro parkování obytného vozu, vleku, motocyklu. Nájemné se sjednává ve výši  
4.420,00  Kč/měsíc + DPH s tím, že nájemné bude každoročně upraveno o roční míru inflace  
za uplynulý kalendářní rok. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
35) Zadání zakázky malého rozsahu – energetický manažer města Příbram 

R.usn.č.643/2021        
Rada    s c h v a l u j e  
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zadání zakázky malého rozsahu na poskytování poradenské činnosti v oblasti energetického 
managementu města Příbram panem I  se sídlem Na Valtické 664/34, 691 41 
Břeclav – Charvátská Nová Ves, IČO 74886347, od 29.06.2021, na dobu neurčitou, v rozsahu 
maximálně 56 hodin/měsíc za cenu 390 Kč/hod. 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
36) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2021, to je navýšení příjmů kapitoly 741 
- OE (neinvestiční transfery, ÚZ 17058) o částku 4.070.609,00 Kč a běžných výdajů kapitoly 741 - OE 
(rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MMR ČR na 
základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), Ex post, Identifikační číslo 
117D8230A3293/EP6/DISMMR/č.j. MMR-4750/2021-57 na projekt Obnova místních komunikací v Příbrami, 
Program 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+ 

R.usn.č.644/2021        
Rada    s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2021, to je navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery, ÚZ 17058) o částku 4.070.609,00 Kč a běžných výdajů kapitoly 741 - OE 
(rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z MMR ČR na 
základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), Ex post, Identifikační číslo 
117D/8230A3293/EP6/DISMMR/č.j. MMR-4750/2021-57 na projekt Obnova místních komunikací 
v Příbrami, Program 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+. 

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

znak 
název 
akce 

prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0110 741 - OE  4116 17058 001 
Neinvesti
ční 
přijaté 
transfery 

5485 Obnova místních komunikací v 
Příbrami 

4 070 609,00 

RP0110 741 - OE 6171 5901  001 
Ostatní 

3369 Rezerva z dotačních titulů 4 070 609,00 

 
                                                         hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1) 
 

 
37) Žádost příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Příbram, o souhlas s podáním žádosti 
o dotaci z programu Ministerstva průmyslu a obchodu „Covid 2021“ 

R.usn.č.645/2021        
Rada    s c h v a l u j e  

organizaci Sportovní zařízení města Příbram, p.o., IČO 71217975, zastoupené ředitelem Mgr. Janem 
Slabou, předložený návrh – žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci z programu Ministerstva 
průmyslu a obchodu „Covid 2021“, a to ve smyslu důvodové zprávy a přílohy předkládaného materiálu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
38) Ceník pro průvodcovskou službu v Příbrami 
R.usn.č.646/2021        
Rada    s c h v a l u j e  

ceník služeb pro průvodcovskou službu dle přílohy. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
39) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k objektu propustku ke stavbě „Park 
kolem Čekalíkovského rybníka Příbram“ 

R.usn.č.647/2021        
Rada    s c h v a l u j e  

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k objektu propustku ke stavbě „Park kolem 
Čekalíkovského rybníka Příbram“ s Povodím Vltavy, státním podnikem, IČO: 70889953, se sídlem 
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Praha 5 - Smíchov, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha a uhradit jednorázovou úplatu za zřízení 
služebnosti, která bude rovna násobku celkového skutečného rozsahu na pozemku v m² a jednotkové 
ceny služebnosti ve výši 471,00 Kč/m² bez DPH, s připočtením ceny za administraci ve výši  
5 550,00 Kč bez DPH. 
 

                                                         hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1) 
  

 
40) Revize projektové dokumentace pro rekonstrukci zámečku Ernestinum 

R.usn.č.648/2021        
Rada    s t a h u j e 
 předložený materiál z dnešního jednání RM. 
  

                                                         hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1) 
 

 
41) Návrh na poskytnutí peněžitého daru obcím zasaženým tornádem dne 24.6.2021 

R.usn.č.649/2021        
Rada    s c h v a l u j e  

poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000,00 Kč obci Hrušky, IČO: 00283185. 
 

                                                         hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1) 

 
 

R.usn.č.650/2021        
s c h v a l u j e 
poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000,00 Kč obci Moravská Nová Ves, IČO: 00283363. 
 

                                                         hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1) 

 
 

R.usn.č.651/2021        
s c h v a l u j e  
poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000,00 Kč obci Mikulčice, IČO: 00285102. 
 

                                                         hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1) 

 
 

R.usn.č.652/2021        
s c h v a l u j e  
poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000,00 Kč obci Lužice, IČO: 44164343. 
 

                                                         hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1) 

 
 

R.usn.č.653/2021        
s c h v a l u j e  
poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000,00 Kč městu Hodonín, IČO: 00284891. 
 

                                                         hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1) 
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R.usn.č.654/2021        
s c h v a l u j e  
poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000,00 Kč obci Stebno, IČO: 00832154. 
 

                                                         hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1) 
 

R.usn.č.655/2021        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  
 schválit poskytnutí peněžitého daru obcím zasaženým tornádem dne 24.06.2021. 
 
 II.   u k l á d á 
 OE předložit materiál na zasedání Zastupitelstva města Příbram. 
 

                                                         hl.  pro  5 
       (nepřítomen 1) 
 

 
42) Ochrana osobních údajů a citlivých dat – výběr dodavatele 

R.usn.č.656/2021        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Ochrana osobních údajů a citlivých dat“ (dále jen „veřejná 
zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, uvedenou v důvodové zprávě. 
 
II.   r o z h o d u j e 
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti 
AUTOCONT a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČO: 04308697, za nabídkovou cenu 
 332 500,00 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 „Ochrana osobních údajů a citlivých dat“ se společností AUTOCONT 

a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČO: 04308697, za nabídkovou cenu  332 
500,00 Kč bez DPH. 

 
IV.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto 
usnesení.  
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
43) Zabezpečení koncových stanic – výběr dodavatele 

R.usn.č.657/2021        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Zabezpečení koncových stanic“ (dále jen „veřejná 
zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, uvedenou v důvodové zprávě. 
 
II.   r o z h o d u j e 
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti 
AUTOCONT a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČO: 04308697, za nabídkovou cenu 
 195 000,00 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 „Zabezpečení koncových stanic“ se společností AUTOCONT a.s., se 

sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČO: 04308697, za nabídkovou cenu  195 000,00 Kč 
bez DPH. 
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IV.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto 
usnesení.  
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
44) Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Oprava střechy a VZT vodojemu Březové Hory – výběr 
dodavatele 

R.usn.č.658/2021        
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 – Oprava 
střechy a VZT vodojemu Březové Hory“ (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 
Dílčí část 1 – společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 
Praha IČO 47116901, za celkovou nabídkovou cenu 80 000,00 Kč bez DPH; 
Dílčí část 2 – společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 
Praha IČO 47116901, za celkovou nabídkovou cenu 40 000,00 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 „Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Oprava střechy  

a VZT vodojemu Březové Hory“ se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem 
Nábřežní 90/4, 150 00 Praha IČO 47116901, 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  6 
 

 
45) PD – Příbram, Na Leštině, II. etapa – výběr dodavatele 

R.usn.č.659/2021        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „PD – Příbram, Na Leštině, II. etapa“ (dále jen „veřejná 
zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, uvedenou v důvodové zprávě. 
 
II.   r o z h o d u j e 
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti GREGOR 
– projekt invest, s.r.o. se sídlem Počitky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 04901916, za nabídkovou 
cenu  695 000,00 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 „PD – Příbram, Na Leštině, II. etapa“ se společností GREGOR – 

projekt invest, s.r.o. se sídlem Počitky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 04901916, za nabídkovou 
cenu  695 000,00 Kč bez DPH. 

 
IV.   u k l  á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto 
usnesení.  
 

                                                         hl.  pro  6 
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46) Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – vodohospodářské stavby MěÚ Příbram – výběr 
dodavatele 

R.usn.č.660/2021        
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 – 
vodohospodářské stavby MěÚ Příbram“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě. 
 
II.   r o z h o d u j e 
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku 
Dílčí část 1 – společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 
Praha IČO 47116901, za celkovou nabídkovou cenu 120 000,00 Kč bez DPH; 
Dílčí část 2 – společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 
Praha IČO 47116901, za celkovou nabídkovou cenu 39 000 Kč bez DPH; 
Dílčí část 3 – společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 
Praha IČO 47116901, za celkovou nabídkovou cenu 230 000,00 Kč bez DPH; 
Dílčí část 4 – společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 
Praha IČO 47116901, za celkovou nabídkovou cenu 78 000,00 Kč bez DPH; 
Dílčí část 5 – společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 
Praha IČO 47116901, za celkovou nabídkovou cenu 35 000,00 Kč bez DPH;  
Dílčí část 6 – společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 
Praha IČO 47116901, za celkovou nabídkovou cenu 15 000,00 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 „Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – vodohospodářské stavby 

MěÚ Příbram“ se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 
150 00 Praha IČO 47116901 na dílčí části 1 – 6 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  6 
 
 

47) Opatření pro cyklisty – výběr dodavatele 

R.usn.č.661/2021        
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Opatření pro cyklisty“ (dále jen „veřejná zakázka“) 
zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
uvedenou v důvodové zprávě. 
 
II.   r o z h o d u j e 
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti KASKA 
s.r.o., se sídlem Prostřední 2860/3, 370 04 České Budějovice, IČO 26080966, za nabídkovou cenu 
1 320 434,00 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 „Opatření pro cyklisty“ se společností KASKA s.r.o., se sídlem 

Prostřední 2860/3, 370 04 České Budějovice, IČO 26080966, za nabídkovou cenu 
1 320 434,00 Kč bez DPH. 

 
IV.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto 
usnesení.  
 

                                                         hl.  pro  6 
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48) Příbram, rekonstrukce ul. Obecnická – výběr dodavatele 

R.usn.č.662/2021        
Rada    I.  b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o dílčí veřejné zakázce „Příbram, rekonstrukce ul. Obecnická“ (dále jen „veřejná zakázka“) 
zadávané v dynamickém nákupním systému „DNS na výstavbu, opravy a údržbu pozemních 
komunikací města Příbram“ s ev. č. VVZ: Z2020-021569, ve smyslu § 141 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 dílčí veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti 
STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744 za nabídkovou 
cenu 13 110 063,11 Kč bez DPH. 
 
III.   s c h v a l u j e 
1) závěry hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;  
2) uzavření smlouvy na zakázku „Příbram, rekonstrukce ul. Obecnická“ se společností STRABAG a.s., 

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744 za nabídkovou cenu 
13 110 063,11 Kč bez DPH. 

 
IV.   u k l á d á 
OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto 
usnesení.  
 

                                                         hl.  pro  6 
 

 
49) Záměr zakázky – „Modernizace lůžk.evak.výtahu vč. UPS, PB VIII/100“ 

R.usn.č.663/2021        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

záměr realizace „Modernizace lůžk. evak. výtahu vč. UPS, PB VIII/100“ 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 „Modernizace lůžk. evak. výtahu vč. UPS, PB VIII/100“ hodnotící komisi ve složení: 

 
členové:                                                                             

 
náhradníci: 

                                                          
hl.  pro  6 
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50) Různé      
 
 
 
 
 
Zápis ověřili: 
Mgr. Zorka Brožíková, místostarostka 
Ing. Jindřich Vařeka 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Příbram, dne: 01.07.2021  
   
Ověřeno: 08.07.2021 
Vyvěšeno: 09.07.2021 


