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V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

MěÚ Příbram

 
Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 09.08.2021

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0730/2021 Schválení programu včetně návrhu změn a
doplňků

R.usn.č.0731/2021 Přijetí dotace ze Středočeského Fondu kultury
a obnovy památek na projekt „Příbramská
svatohorská šalmaj“

Mgr. Jan Novotný

R.usn.č.0732/2021 Změna Nařízení města č. 2/2020 ze dne
06.04.2020 – změna tržního místa

Ing. Ota
Hauptmann

R.usn.č.0733/2021 Program pro poskytování dotací pro r. 2022
tematické zadání pro oblast: dobrovolní hasiči

Ing. Marika Vašková

R.usn.č.0734/2021 Rozpis rozpočtu města na rok 2021 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0735/2021 Revokace usnesení Rady města Příbram
R.usn.č.654/2021 ze dne 28.06.2021

Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0736/2021 Program pro poskytování dotací – SOCIÁLNÍ
OBLAST 2022

PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0737/2021 Program pro poskytování dotací – OBLAST
ZDRAVOTNICTVÍ 2022

PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0738/2021 Víceúčelové hřiště Na Cihelně – uzavření smlouvy
o připojení odběrného el. zařízení

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0739/2021 Revokace usnesení dodatku č. 3 k SOD investiční
akce „STOKA V – ZKAPACITNĚNÍ“

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0740/2021 Schválení uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných
práv a povinností vlastníků provozně souvisejících
vodovodů

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0741/2021 Revokace usnesení Dodatku č. 3 ke smlouvě o
dílo č. 867/OIRM/2020 na investiční akci „Stavba
kanalizace a obnova vodovodní sítě v Lazci“

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0742/2021 Program pro poskytování dotací - Životní prostředí
2022

Ing. Petr Walenka

R.usn.č.0743/2021 Smlouva o zřízení místa zpětného odběru
odpadních baterií a akumulátorů

Ing. Petr Walenka

R.usn.č.0744/2021 Smlouva o využití obecního systému odpadového
hospodářství a zajištění zpětného odběru
elektrozařízení

Ing. Petr Walenka

R.usn.č.0745/2021 Zápis z 13. jednání Komise pro životní prostředí,
ekologii a zeleň ve městě

Ing. Petr Walenka

R.usn.č.0746/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě – pozemek p. č. 4232/2 v k. ú.
Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0747/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě – pozemek p. č. 515/48 v k. ú.
Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0748/2021 Rozpočtová opatření města na rok 2021 Ing. Venuše
Štochlová
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MěÚ Příbram

R.usn.č.0749/2021 Schválení a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o realizaci přeložky elektrického zařízení, ČEZ
Distribuce, a. s.

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0750/2021 Žádost Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 o
navýšení investičního příspěvku

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0751/2021 Mateřská a Základní škola All Stars School Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0752/2021 Zpracování studie „Vnitroblok Riegrova“ – výběr

dodavatele
Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0753/2021 Zpracování projektové dokumentace – „Parkoviště,
Družstevní ulice, Příbram“ – výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0754/2021 Zpracování projektové dokumentace „Chodník
Lazec“ – výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0755/2021 Rekonstrukce kotelny v budově č.p. 19, Gen. R.
Tesaříka, Příbram I. – výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0756/2021 Odbahnění a rekonstrukce malé vodní nádrže
Kaňka – výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0757/2021 Oprava chodníků v ulicích Žežická a Brodská Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0758/2021 Prověření možnosti vybudování parkoviště na
části pozemku p.č. 3613/1 v katastrálním území
Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0759/2021 Návrh směny pozemků v k.ú. Příbram pro stavbu
mostu u Fialova rybníka

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0760/2021 Návrh na řešení údržby pozemků v k.ú. Březové
Hory - lesopark Odvaly

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0761/2021 Žádost o prodej části pozemku p.č. 1105/7 v
katastrálním území Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0762/2021 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na nájem
pozemků v k.ú. Příbram.

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0763/2021 Žádost o prodej částí pozemků p.č. 1105/7, p.č.
1105/8 a p.č. 1105/15, vše v katastrálním území
Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0764/2021 Dodatek č. 2 ke smlouvě - investiční akce
„Domovní čistírny odpadních vod“

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0765/2021 Efektivní úřad města Příbram – 2. etapa – vrácení
části dotace

Mgr. Radka
ŠkubalováMgr. Jan
Novotný

R.usn.č.0766/2021 Petice „Petice ohledně nepřizpůsobivých občanů na
prostranství před bývalou Mototechnou“

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0767/2021 Park a oddychová zóna - výběr dodavatele Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0768/2021 Přijetí dotace z Programu na podporu informačních
center 2021 na osazení odpadkových košů na
Svaté Hoře

Mgr. Jan Novotný

R.usn.č.0769/2021 Přijetí dotace z Programu na podporu informačních
center 2021 na projekt „Plán interpretace a
realizace herní trasy pro mobilní aplikaci Skryté
příběhy“

Mgr. Jan Novotný

 
Projednané informace na programu jednání dne: 09.08.2021

 
 Název Předkladatel
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Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM,
určení ověřovatelů
Informace členů RM
Interpelace
Různé
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MěÚ Příbram

Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků

Usnesení číslo: R.usn.č.0730/2021 4
1) schvaluje
 upravený program dnešního jednání RM.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Přijetí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na projekt
„Příbramská svatohorská šalmaj“

Usnesení číslo: R.usn.č.0731/2021 5
1) schvaluje
 1. přijetí dotace ve výši 100.000,00 Kč z rozpočtu Středočeského kraje, v rámci

Středočeského Fondu a obnovy památek – tematické zadání Podpora kultury,
na projekt „Příbramská svatohorská šalmaj“,

2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Příbramská svatohorská
šalmaj“ se Středočeským krajem.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Změna Nařízení města č. 2/2020 ze dne 06.04.2020 – změna tržního místa

Usnesení číslo: R.usn.č.0732/2021 6
1) schvaluje
 Nařízení města č. 1/2021, ze dne 09.08.2021, kterým se mění Nařízení města č. 2/2020 ze dne

06.04.2020, v příloze č.1 k nařízení, v bodě 1. takto:
 
bod 1. - celý text se zrušuje.
Nahrazuje se novým zněním:
Náměstí T. G. Masaryka, Příbram I - Běžný trh
a) 20 prodejních míst
b) plný sortiment – vyjma elektronického a potravinářského zboží
c) středa 07:00 - 18:00 hod.
 

 

 
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Program pro poskytování dotací pro r. 2022 tematické zadání pro oblast:
dobrovolní hasiči

Usnesení číslo: R.usn.č.0733/2021 7
1) doporučuje
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 ZM schválit "Program pro poskytování dotací pro rok 2022 - tematické zadání pro
oblast dobrovolní hasiči"

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Rozpis rozpočtu města na rok 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0734/2021 8
1) schvaluje
 RZ0123 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021, tj. úpravu příjmů kapitoly

741 - OE (navýšení transferů, ÚZ 099 o částku 100.000,00 Kč a snížení předpokladu
dotací ve stejné výš) a úpravu výdajů kapitoly 778 - DAD (navýšení transferů, ÚZ
099 o částku 100.000,00 Kč a snížení předpokladu dotací ve stejné výši) z důvodu
přijetí neinvestiční účelové dotace z KÚ Středočeského kraje určené pro Divadlo A.
Dvořáka na akci Divadlo patří dětem, rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje
č. 007-08/2021/ZK ze dne 28.6.2021.

 
2) schvaluje
 RZ0124 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021, tj. úpravu příjmů kapitoly 741

- OE ve výši 2.479.560,00 Kč a úpravu výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z
důvodu přijetí neinvestiční dotace z KÚ Středočeského kraje určenou pro Centrum
sociálních a zdravotních služeb města Příbrami na projekt "Podpora vybraných druhů
sociálních služeb ve Středočeském kraji III", smlouva číslo S-1397/SOC/2020.

 
3) schvaluje
 RZ0129 -  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.
ze dne 25.01.2021.

 
4) schvaluje
 RZ0132 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci příjmů kapitoly

741 - OE (transfery) v souladu s usnesením RM č. usn. 51/2021 bodu II. ze dne
25.01.2021 z důvodu přijetí dotace z MZe na projekt "Odkanalizování obce Lazec
na ČOV Příbram", na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace čj. 11537/2021-
MZE-15131, identifikační číslo 129D303005200 ve výši 974.171,76 Kč

 
5) schvaluje
 RZ0131 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci příjmů kapitoly 741

- OE (neinvestiční transfery) a běžných výdajů kapitoly 719 - OVV (dotace MPSV
na SPOD) z důvodu přijetí části neinvestiční účelové dotace, ÚZ 13011, na základě
Dodatku č. 2 (č.j. MPSV-2021/48519-213/3) k Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z kapitoly MPSV státního rozpočtu na rok 2021 na pokrytí výdajů na
činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností/hl. m. Prahou v agendě sociálně-
právní ochrany dětí č.j. MPSV2021/48519-213 ze dne 6.4.2021 ve výši 559.953,00
Kč, která byla připsána na účet města vedený v ČNB dne 14.07.2021.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 

 
Rada města, 18. jednání, dne 09.08.2021 Strana 6/21



V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

MěÚ Příbram

Revokace usnesení Rady města Příbram R.usn.č.654/2021 ze dne 28.06.2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0735/2021 9
1) revokuje
  usnesení Rady města Příbram R.usn.č.654/2021 ze dne 28.06.2021.
 
2) schvaluje
 poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000,00 Kč pro město Kryry, část Stebno,

IČO: 00265080.
 
3) doporučuje
 1) ZM revokovat usnesení č. 638/2021/ZM bod 6) ze dne 19.07.2021,

2) ZM schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 80.000,00 Kč pro město Kryry,
část Stebno, IČO: 00265080.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Program pro poskytování dotací – SOCIÁLNÍ OBLAST 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0736/2021 10
1) doporučuje
 ZM schválit Program pro poskytování dotací – SOCIÁLNÍ OBLAST 2022

v předloženém znění.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Program pro poskytování dotací – OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0737/2021 11
1) doporučuje
 ZM schválit Program pro poskytování dotací – OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 2022

v předloženém znění.

 
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Víceúčelové hřiště Na Cihelně – uzavření smlouvy o připojení odběrného el.
zařízení

Usnesení číslo: R.usn.č.0738/2021 12
1) schvaluje
 uzavřít smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do

napěťové hladiny 0,4 kV v rámci stavby „Víceúčelové hřiště Na Cihelně“ s ČEZ Distribuce,
a.s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 8748, 405 02 Děčín a uhradit
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MěÚ Příbram

podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného
příkonu ve výši 8 000,00 Kč (nepodléhá DPH).

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Revokace usnesení dodatku č. 3 k SOD investiční akce „STOKA V –
ZKAPACITNĚNÍ“

Usnesení číslo: R.usn.č.0739/2021 13
1) revokuje
 usnesení č. 673/2021 ze dne 12. 07. 2021, bod 1,
 
2) schvaluje
 provedení dodatečně navržených změn na investiční akci „STOKA V –

ZKAPACITNĚNÍ“ podle Změnového listu č. 3, které představují vícepráce ve
výši 352 523,46 Kč bez DPH (tj. 426 553,39 Kč s DPH) a méněpráce ve výši
701 486,20 Kč bez DPH (tj. 848 798,30 Kč s DPH), což ve výsledku snižuje cenu díla
o 348 962,74 Kč bez DPH (tj. 422 244,92 Kč s DPH).

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Schválení uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků
provozně souvisejících vodovodů

Usnesení číslo: R.usn.č.0740/2021 14
1) schvaluje
 uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně

souvisejících vodovodů  na pozemku parc. č. 2045/1, 2045/2, 4052/24, 4052/25 a
1976/1 v k.ú. Příbram s vlastníkem vodovodního řadu panem XXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX

 
 

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Revokace usnesení Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 867/OIRM/2020 na
investiční akci „Stavba kanalizace a obnova vodovodní sítě v Lazci“

Usnesení číslo: R.usn.č.0741/2021 15
1) revokuje
 usnesení č. 687/2021 ze dne 12. 07. 2021, bod 1
 
2) schvaluje
 provedení stavebních prací, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr

 původního závazku ze smlouvy o dílo č. 867/OIRM/2020, podle
Změnových listů č. 2 a 3 a jsou nezbytné pro dokončení akce „Stavba
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kanalizace a obnova vodovodní sítě v Lazci“ dle rozpočtů z 08.06.2021
a které představují vícepráce ve výši  8.794.974,76 Kč bez DPH, tj.
10.641.919,47 Kč s DPH a méněpráce ve výši 5.501.949,45 Kč bez
DPH, tj. 6.657.358,83 Kč s DPH, což ve výsledku navyšuje cenu díla o
3.293.025,32 Kč bez DPH, tj. 3.984.560,64 Kč s DPH, takže celková cena
díla činí 60.357.182,96 Kč bez DPH, tj. 73.032.191,38 Kč s DPH.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Program pro poskytování dotací - Životní prostředí 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0742/2021 16
1) doporučuje
 ZM schválit Program pro poskytování dotací – Životní prostředí 2022

v předloženém znění.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Smlouva o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů

Usnesení číslo: R.usn.č.0743/2021 17
1) schvaluje
 uzavření Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a

akumulátorů se společností ECOBAT s. r. o., IČO 26725967. se sídlem Praha 6,
Soborská 1302/8, PSČ 160 00 s předmětem smlouvy: využití obecního systému
odpadového hospodářství nastaveného městem, a to zřízením místa zpětného
odběru odpadních baterií a akumulátorů ze Sběrného dvora Příbram.

 
 
2) ukládá
 OŽP učinit právní kroky k uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor životního prostředí
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění
zpětného odběru elektrozařízení

Usnesení číslo: R.usn.č.0744/2021 18
1) schvaluje
 uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění

zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a. s., IČO 27257843,
se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ 140 00 s předmětem smlouvy: využití
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obecního systému odpadového hospodářství nastaveného městem, a to zřízením
místa zpětného odběru odpadních elektrozařízení ze Sběrného dvora Příbram.

 
2) ukládá
 OŽP učinit právní kroky k uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor životního prostředí
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Zápis z 13. jednání Komise pro životní prostředí, ekologii a zeleň ve městě

Usnesení číslo: R.usn.č.0745/2021 19
1) bere na vědomí
 Zápis z 13. jednání Komise pro životní prostředí, ekologii a zeleň ve městě
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě – pozemek p. č. 4232/2 v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0746/2021 20
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, tj.

HDPE trubky, optické kabely, plastový pilíř, mikrotrubičkový systém, přes pozemek
ve vlastnictví města Příbram p. č. 4232/2 v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti
CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO
04084063.

Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 4232/2 – ostatní pozemek                              
                                   – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
                                   – umístění plastového pilíře za cenu 10.000,00 Kč/ks. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě – pozemek p. č. 515/48 v k. ú. Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0747/2021 21
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení komunikačního vedení veřejné komunikační sítě,

tj. HDPE trubky, metalické kabely, plastový pilíř, mikrotrubičkový systém, přes
pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č. 515/48 v k. ú. Březové Hory, ve prospěch
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společnosti CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,
IČO 04084063.

Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 515/48 – ostatní pozemek                              
                                   – uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
                                   – umístění plastového pilíře za cenu 10.000,00 Kč/ks. 
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Rozpočtová opatření města na rok 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0748/2021 22
1) schvaluje
 RZ0130 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města v rámci kapitoly 749 - MěRK,

tj. snížení kapitálových výdajů o částku 1.805.000,00 Kč a navýšení běžných výdajů
ve stejné výši z důvodu opravy kotelny v Příbrami I/117

 
2) schvaluje
 RZ0133 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2021 v rámci kapitoly

788 - ŠŠZ, to je snížení běžných výdajů (plavecká výuka) o částku 150.000,00 Kč a
navýšení kapitálových výdajů ve stejné výši z důvodu posílení investičního příspěvku
pro ZŠ, Příbram VIII, Školní 75 za účelem zakoupení a instalace kamerového
systému v jejích školních budovách.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Schválení a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
elektrického zařízení, ČEZ Distribuce, a. s.

Usnesení číslo: R.usn.č.0749/2021 23
1) schvaluje
 schválení návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního

zařízení určeného k dodávce elektrické energie s její provozovatelem -
společnosti, ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly,
405 02 Děčín, IČO: 24729035 za předpokládanou částku 2.383.000,00 Kč bez
DPH.

 
2) ukládá
 OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření Smlouvy dle bodu I. tohoto

usnesení.
 
 1. , Odbor investic a rozvoje města
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Žádost Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 o navýšení investičního
příspěvku

Usnesení číslo: R.usn.č.0750/2021 24
1) souhlasí
 s provedením víceprací spojených s odstraněním nesoudržné stěrky a asfaltu

sportovní podlahy v malé tělocvičně školy,
 
2) schvaluje
 navýšení investičního příspěvku Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 o částku

105.270,00Kč za účelem provedení víceprací spojených s odstraněním nesoudržné
stěrky a asfaltu sportovní podlahy v malé tělocvičně školy.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Mateřská a Základní škola All Stars School

Usnesení číslo: R.usn.č.0751/2021 25
1) konstatuje, že
 nemá námitek, aby Mateřská škola All Stars School se sídlem Březnická 135, 261

01 Příbram II, využívala volně přístupná hřiště na území města.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Zpracování studie „Vnitroblok Riegrova“ – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0752/2021 26
1) bere na vědomí
 informaci o minitendru „Zpracování studie „Vnitroblok Riegrova““ (dále jen „veřejná zakázka“)

zadávaném na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda se zhotoviteli projektových
dokumentací na dopravní stavby“ s ev. č. VVZ: Z2021-010934, ve smyslu § 135 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.

 
2) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění minitendru tak, že vybírá nabídku společnosti

PSDS s.r.o., se sídlem Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9 - Satalice, IČO: 28098064, za celkovou
nabídkovou cenu 140 000 Kč bez DPH

 
3) schvaluje
 1. závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;

2. uzavření prováděcí smlouvy na zakázku „Zpracování studie „Vnitroblok Riegrova““ se
společností PSDS s.r.o., se sídlem Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9 - Satalice, IČO:
28098064, za celkovou nabídkovou cenu 140 000 Kč bez DPH

 
4) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle

bodu 2. a 3. tohoto usnesení.
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 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Zpracování projektové dokumentace – „Parkoviště, Družstevní ulice,
Příbram“ – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0753/2021 27
1) bere na vědomí
 informaci o minitendru „Zpracování projektové dokumentace – „Parkoviště, Družstevní

ulice, Příbram““ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávaném na základě rámcové dohody
„Rámcová dohoda se zhotoviteli projektových dokumentací na dopravní stavby“ s ev. č. VVZ:
Z2021-010934, ve smyslu § 135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.

 
2) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění minitendru tak, že vybírá nabídku společnosti

PSDS s.r.o., se sídlem Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9 - Satalice, IČO: 28098064, za celkovou
nabídkovou cenu 270 000 Kč bez DPH

 
3) schvaluje
 1. závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;

2. uzavření prováděcí smlouvy na zakázku „Zpracování projektové dokumentace – „Parkoviště,
Družstevní ulice, Příbram““ se společností PSDS s.r.o., se sídlem Trabantská 673/18, 190 15
Praha 9 - Satalice, IČO: 28098064, za celkovou nabídkovou cenu 270 000 Kč bez DPH

 
4) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle

bodu 2. a 3. tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Zpracování projektové dokumentace „Chodník Lazec“ – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0754/2021 28
1) bere na vědomí
 informaci o minitendru „Zpracování projektové dokumentace „Chodník Lazec““ (dále jen

„veřejná zakázka“) zadávaném na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda se zhotoviteli
projektových dokumentací na dopravní stavby“ s ev. č. VVZ: Z2021-010934, ve smyslu §
135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v
důvodové zprávě.

 
2) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění minitendru tak, že vybírá nabídku společnosti

PSDS s.r.o., se sídlem Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9 - Satalice, IČO: 28098064, za celkovou
nabídkovou cenu 350 000 Kč bez DPH
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3) schvaluje
 1. závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;

2. uzavření prováděcí smlouvy na zakázku „Zpracování projektové dokumentace „Chodník Lazec““
se společností PSDS s.r.o., se sídlem Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9 - Satalice, IČO:
28098064, za celkovou nabídkovou cenu 350 000 Kč bez DPH

 
4) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle

bodu 2. a 3. tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Rekonstrukce kotelny v budově č.p. 19, Gen. R. Tesaříka, Příbram I. – výběr
dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0755/2021 29
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Rekonstrukce kotelny v budově č.p. 19, Gen. R. Tesaříka,

Příbram I.“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané v dynamickém nákupním systému „DNS
na opravy a údržbu budov v majetku města Příbram“ s ev. č. VVZ: Z2021-006671, ve smyslu
§ 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v
důvodové zprávě.

 
2) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění dílčí veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti

INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2, za celkovou nabídkovou
cenu 890 000,00 Kč bez DPH

 
3) schvaluje
 1. závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;

2. uzavření smlouvy na zakázku „Rekonstrukce kotelny v budově č.p. 19, Gen. R. Tesaříka, Příbram
I.“ se společností INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2, za
celkovou nabídkovou cenu 890 000,00 Kč bez DPH

 
4) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu 2. a 3. tohoto

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Odbahnění a rekonstrukce malé vodní nádrže Kaňka – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0756/2021 30

 
Rada města, 18. jednání, dne 09.08.2021 Strana 14/21



V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

MěÚ Příbram

1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Odbahnění a rekonstrukce malé vodní nádrže

Kaňka“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.

 
2) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti POTENEC

s.r.o., se sídlem Oldřichov 123, 397 01 Písek, IČO 28154801, za nabídkovou cenu  2 660 850,69 Kč
bez DPH.

 
3) schvaluje
 1. závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;

2. uzavření smlouvy na zakázku „Odbahnění a rekonstrukce malé vodní nádrže Kaňka“ se
společností POTENEC s.r.o., se sídlem Oldřichov 123, 397 01 Písek, IČO 28154801, za
nabídkovou cenu  2 660 850,69 Kč bez DPH.

 
4) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu 2. a 3. tohoto

usnesení
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Oprava chodníků v ulicích Žežická a Brodská

Usnesení číslo: R.usn.č.0757/2021 31
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Oprava chodníků v ulicích Žežická a Brodská“ (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.

 
2) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění dílčí veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice,
IČO 40233308, za celkovou nabídkovou cenu 508 553,10 Kč bez DPH.

 
3) schvaluje
 1. závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;

2. uzavření smlouvy na zakázku „Oprava chodníků v ulicích Žežická a Brodská“ se společností
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01
Teplice, IČO 40233308, za celkovou nabídkovou cenu 508 553,10 Kč bez DPH.

 
4) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu 2. a 3. tohoto

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
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Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Prověření možnosti vybudování parkoviště na části pozemku p.č. 3613/1 v
katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0758/2021 32
1) trvá
 po provedeném prověření možnosti realizace nové parkovací plochy na

pozemku p.č. 3613/1 v k.ú. Příbram na svém usnesení č. 550/2021 ze dne
31.5.2021 a doporučuje ZM

1) schválit prodej části pozemku p. č. 3613/1 o výměře 4359 m2 z celkové výměry 4819 m2

(dle návrhu GP č. 6476-43/2021, který je přílohou předloženého materiálu, se jedná o pozemek
p. č. 3613/1) za cenu 1.050 Kč/m2 a části pozemku p. č. 3177/2 o výměře 750 m2 z celkové
výměry 2121 m2 (dle GP č. 6386-96/2020, který je přílohou předloženého materiálu, se jedná o
pozemek p. č. 3177/16), za cenu 750 Kč/m2, oba v k. ú. Příbram, společnosti Pekárna-cukrárna
Hořovice s.r.o., se sídlem Praha 4, ul. 5. května 1137/57, PSČ 140 00, IČO: 62577590,

2) schválit výkup dvou částí pozemku p. č. 3613/2 o výměrách 237 m2 a 11 m2 z celkové výměry
2899 m2 (dle GP č. 6386-96/2020, který je přílohou předloženého materiálu, se jedná o pozemky
p. č. 3613/38 a p. č. 3613/39) za cenu 100 Kč/m2, a pozemků p. č. 3611/15 o výměře 193 m2 a
p. č. 3611/16 o výměře 379 m2 za cenu 100 Kč/m2, vše v k. ú. Příbram, od vlastníka, společnosti
Pekárna-cukrárna Hořovice s.r.o., se sídlem Praha 4, ul. 5. května 1137/57, PSČ 140 00, IČO:
62577590.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Návrh směny pozemků v k.ú. Příbram pro stavbu mostu u Fialova rybníka

Usnesení číslo: R.usn.č.0759/2021 33
1) doporučuje
 ZM

schválit směnu části pozemku p.č. 2272/137 o výměře cca 2 m2 z celkové výměry

246 m2, části pozemku p.č. 2272/143 o výměře cca 23 m2 z celkové výměry 35 m2

a části pozemku p.č. 2272/144 o výměře cca 12 m2 z celkové výměry 16 m2, (dle
situačního náčrtu v příloze předloženého materiálu), vše v k.ú. Příbram, z vlastnictví
XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX, za pozemky p.č.
2272/139, p.č. 4155/7, p.č. 4155/8 a p.č. 4170/91, vše v k.ú. Příbram, z vlastnictví
města Příbram, s tím, že směna nemovitých věcí se uskuteční bez doplatku ceny
a se zřízením bezúplatného věcného břemene uložení, provozu, údržby a oprav
kanalizačního řadu, v místě existence této sítě v předmětu směnné smlouvy včetně
jejího ochranného pásma, ve prospěch města Příbram, na dobu neurčitou.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Návrh na řešení údržby pozemků v k.ú. Březové Hory - lesopark Odvaly

Usnesení číslo: R.usn.č.0760/2021 34
1) stahuje
 předložený materiál z dnešního jednání RM.

 
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o prodej části pozemku p.č. 1105/7 v katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0761/2021 35
1) schvaluje
 úhradu částky ve výši 84 Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání části pozemku p.č.

1105/7 o výměře 111 m2 z celkové výměry 264 m2 (dle návrhu geom. plánu č.
6457-34/2021 se jedná o pozemek p.č. 1105/39), v katastrálním území Příbram,
stejným dílem XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXX XX
XXXXXXX XX a XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXX XXX XX XXXXXXX XX, a to zpětně za tři roky.

 
2) doporučuje
 ZM

schválit prodej části pozemku p.č. 1105/7 o výměře 111 m2 z celkové výměry 264

m2 (dle návrhu geom. plánu č. 6457-34/2021 se jedná o pozemek p.č. 1105/39),

v katastrálním území Příbram, za cenu 1670 Kč/m2, do podílového vlastnictví XXXX
XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XX a XXXX
XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX
XX, každému ve výši id. podílu jedné poloviny s tím, že bude zároveň zřízeno
bezúplatné věcné břemeno uložení, provozu, údržby a oprav vodovodního řadu a
vedení a sloupů veřejného osvětlení ve prospěch prodávajícího, a to pouze v případě
prokázání existence těchto sítí v předmětu kupní smlouvy a s tím, že kupující uhradí
veškeré náklady související s případným zřízením služebnosti.

 
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemků v k.ú. Příbram.

Usnesení číslo: R.usn.č.0762/2021 36
1) neschvaluje
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 uzavření nájemní smlouvy na nájem pozemků p.č. 1890/1, p.č. 1987, p.č. 1988,
p.č. 2578/6, p.č. 2578/7, p.č. 2580/15, p.č. 2580/19, p.č. 2580/26, p.č. 2580/27,
p.č. 2604/156, p.č. 2604/157, p.č. 2632/9, p.č. 2851/8, p.č. 2863/113, p.č.
3161/5, p.č. 3163/19, p.č. 3163/20, p.č. 3167/14, p.č. 3167/18, p.č. 4191/1, p.č.
4191/8, p.č. 4191/14, p.č. 4194/2, p.č. 4219/140, p.č. 4219/141, p.č. 4219/142,
p.č. 4233/102, p.č. 4233/103 a p.č. 4233/114, vše v k. ú. Příbram, s vlastníkem
XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX
XXXXX XX

 
2) schvaluje
 uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 1890/1, p.č. 2580/15, p.č.

2580/26, p.č. 2580/27, p.č. 2604/156, p.č. 2604/157, p.č. 4191/1, p.č. 4191/8,
p.č. 4191/14, p.č. 4194/2, p.č. 4219/140, p.č. 4219/141, p.č. 4219/142, p.č.
4233/102, p.č. 4233/103 a p.č. 4233/114, vše v k. ú. Příbram, s vlastníkem
XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX

XXXXX X, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 33 Kč/m2/rok (dle návrhu OIRM
a OSH).

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o prodej částí pozemků p.č. 1105/7, p.č. 1105/8 a p.č. 1105/15, vše v
katastrálním území Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0763/2021 37
1) schvaluje
 úhradu částky ve výši 84 Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání části pozemku p.č.

1105/7 o výměře 125 m2 z celkové výměry 264 m2 (dle návrhu geom. plánu č.
6457-34/2021 se jedná o pozemek p.č. 1105/7), části pozemku p.č. 1105/8 o

výměře 72 m2 z celkové výměry 74 m2 (dle návrhu geom. plánu č. 6457-34/2021
se jedná o pozemek p.č. 1105/8) a části pozemku p.č. 1105/15 o výměře 30

m2 z celkové výměry 32 m2 (dle návrhu geom. plánu č. 6457-34/2021 se jedná
o pozemek p.č. 1105/15), vše v katastrálním území Příbram, XXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XX, a to zpětně za tři roky.

 
 
2) doporučuje
 ZM

schválit prodej části pozemku p.č. 1105/7 o výměře 125 m2 z celkové výměry 264

m2 (dle návrhu geom. plánu č. 6457-34/2021 se jedná o pozemek p.č. 1105/7),

části pozemku p.č. 1105/8 o výměře 72 m2 z celkové výměry 74 m2 (dle návrhu
geom. plánu č. 6457-34/2021 se jedná o pozemek p.č. 1105/8) a části pozemku

p.č. 1105/15 o výměře 30 m2 z celkové výměry 32 m2 (dle návrhu geom. plánu č.
6457-34/2021 se jedná o pozemek p.č. 1105/15), vše v katastrálním území Příbram,
za cenu 1.670 Kč/m2, do vlastnictví XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX
XXXX XXX XX XXXXXXX XX s tím, že bude zároveň zřízeno bezúplatné věcné
břemeno uložení, provozu, údržby a oprav kanalizačního řadu, vodovodního řadu a
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vedení a sloupů veřejného osvětlení ve prospěch prodávajícího, a to pouze v případě
prokázání existence těchto sítí v předmětu kupní smlouvy a s tím, že kupující uhradí
veškeré náklady související s případným zřízením služebnosti.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Dodatek č. 2 ke smlouvě - investiční akce „Domovní čistírny odpadních vod“

Usnesení číslo: R.usn.č.0764/2021 38
1) schvaluje
 uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 576/OIRM/2020 na investiční akci

„Domovní čistírny odpadních vod“ se společností Staler spol. s r.o., č. p. 62, 261 01
Dubno, IČO: 01498240, kterým dojde k nápravě administrativního pochybení v čl. 7.4,
kde je uvedena nesprávná výše bankovní záruky.

 
2) ukládá
 OPVZ administrovat uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 576/OIRM/2020 podle

bodu I. tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Efektivní úřad města Příbram – 2. etapa – vrácení části dotace

Usnesení číslo: R.usn.č.0765/2021 39
1) bere na vědomí
 Výzvu poskytovatele dotace ke vrácení části dotace Efektivní úřad města Příbram – 2. etapa
 
2) ukládá
 OPVZ ve spolupráci s OŘPD  informovat poskytovatele dotace o nevyhovění Výzvě ke vrácení části

dotace Efektivní úřad města Příbram – 2. etapa, a to z důvodů uvedených ve stanovisku advokátní
kanceláře Holá, Samek, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Pražská 140, 261 01 Příbram dle přílohy č.
2 tohoto materiálu.

 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Petice „Petice ohledně nepřizpůsobivých občanů na prostranství před bývalou
Mototechnou“

Usnesení číslo: R.usn.č.0766/2021 40
1) bere na vědomí
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 petici „Petice ohledně nepřizpůsobivých občanů na prostranství před bývalou Mototechnou“.
 
2) schvaluje
 vyřízení petice a ukládá starostovi v rámci platné legislativy informovat občany o možnostech

zlepšení situace.  
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Park a oddychová zóna - výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0767/2021 41
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Park a oddychová zóna“ (dále jen „veřejná

zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě.

 
2) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku

Dílčí část 1 – společnosti INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha, IČO
62957678, za celkovou nabídkovou cenu 1 039 990,00 Kč bez DPH;

Dílčí část 2 – společnosti SILNICE NEPOMUK s.r.o., se sídlem U Pošty 513, 335 01 Nepomuk, IČO
26342812, za celkovou nabídkovou cenu 1 526 297,01 Kč bez DPH

 
3) schvaluje
 1. závěry stálé hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek;

2. uzavření smlouvy na zakázku „Park a oddychová zóna“ se společností INVESSALES, spol. s r.o.,
se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha, IČO 62957678, za celkovou nabídkovou cenu
1 039 990,00 Kč bez DPH na dílčí část 1 a se společností SILNICE NEPOMUK s.r.o., se sídlem U
Pošty 513, 335 01 Nepomuk, IČO 26342812, za celkovou nabídkovou cenu 1 526 297,01 Kč bez
DPH na dílčí část 2.

 
4) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II. a III. tohoto

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Přijetí dotace z Programu na podporu informačních center 2021 na osazení
odpadkových košů na Svaté Hoře

Usnesení číslo: R.usn.č.0768/2021 42
1) schvaluje
 1. přijetí dotace ve výši 50.000,00 Kč z rozpočtu Středočeského kraje z

Programu na podporu informačních center 2021 na osazení odpadkových košů
na Svaté Hoře,
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2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na osazení odpadkových košů na Svaté
Hoře se Středočeským krajem.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Přijetí dotace z Programu na podporu informačních center 2021 na projekt
„Plán interpretace a realizace herní trasy pro mobilní aplikaci Skryté příběhy“

Usnesení číslo: R.usn.č.0769/2021 43
1) schvaluje
 1. přijetí dotace ve výši 98.010,00 Kč z rozpočtu Středočeského kraje z

Programu na podporu informačních center 2021 na projekt „Plán interpretace
a realizace herní trasy pro mobilní aplikaci Skryté příběhy“,

2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Plán interpretace a
realizace herní trasy pro mobilní aplikaci Skryté příběhy“ se Středočeským
krajem.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
 
 
 

........................................

 
 
 

........................................
Mgr. Zorka Brožíková v.r.

Ověřuje
Ing. Petr Rotter v.r.

Ověřuje
 
 
 

........................................
Mgr. Jan Konvalinka v.r.

starosta
 
 
 

........................................
Iva Černohorská v.r.

Zapsal
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