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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: 23.08.2021

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0772/2021 Schválení programu včetně návrhu změn a
doplňků

R.usn.č.0773/2021 Návrh na vydání Změny č. 1 Územního plánu
Příbram

Ing. Vladimír Vrba

R.usn.č.0774/2021 Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě
Příbram I.etapa – výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0775/2021 Návrh z jednání bytové komise ze dne 11.8.2021 Ing. Pavla Sýkorová
R.usn.č.0776/2021 Návrh programu 29. zasedání ZM dne 13.09.2021 Mgr. Ivana Novotná-

Kuzmová
R.usn.č.0777/2021 Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od

01.04.2021 do 30.06.2021 včetně plnění usnesení
ZM za minulá období

Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0778/2021 Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS –
Odbahnění a rekonstrukce malé vodní nádrže
Kaňka – výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0779/2021 Výměna oken v pavilonu tělocvičen – Příbram
VII/193 – výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0780/2021 Výměna kotle – Příbram I/132 Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0781/2021 Galerie Františka Drtikola Příbram - dodatek č. 1
zřizovací listiny

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0782/2021 Program pro poskytování dotací - Kulturní aktivity
2022

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0783/2021 Program pro poskytování dotací - Památky
místního významu 2022

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0784/2021 Program pro poskytování dotací - Zahraniční a
meziobecní spolupráce 2022

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0785/2021 Program pro poskytování dotací – Výchova a
vzdělávání 2022

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0786/2021 Program pro poskytování dotací - Činnost
sportovních organizací 2022

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0787/2021 Program pro poskytování dotací - Jednorázové
sportovní akce 2022

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0788/2021 Program pro poskytování dotací - Podpora
vrcholového sportu 2022

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0789/2021 Program pro poskytování dotací - Reprezentant ČR
2022

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0790/2021 Program pro poskytování dotací - Rozvoj a opravy
sportovišť 2022

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0791/2021 Žádost o dotaci Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0792/2021 Žádost o dotaci - Cowárna, z.s. Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0793/2021 Návrh na řešení údržby pozemků v k.ú. Březové

Hory - Lesopark Odvaly
Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0794/2021 Návrh na uzavření smlouvy o dodávce vody č.
80011201/2 mezi odběratelem městem Příbram a
provozovatelem 1. SčV, a. s., pro odběrné místo č.
802196868 – Příbram, Brod (klubovna)

Mgr. Žaneta
Vaverková
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R.usn.č.0795/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kruhového uzemnění VN – pozemek p. č.
3823 v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0796/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN a uzemnění -
pozemky p. č. 667/3, p. č. 667/4, p. č. 450/6 a p.
č. 667/2, vše v k. ú. Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0797/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení zemního kabelového vedení NN a
budoucího umístění přípojkové skříně – pozemky
p. č. 2809/1 a p. č. 2791/1, oba v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0798/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN – pozemky p. č.
586/3, p. č. 591, p. č. 593 a p. č. 594, vše v k. ú.
Lazec

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0799/2021 Den Seniorů - žádost JUDr. Jaroslava
Vodičková

R.usn.č.0800/2021 Jmenování členů konkursní komise pro konkursní
řízení na obsazení pracovního místa ředitele
Alternativní mateřské školy

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0801/2021 Revokace usn.č.702/2021 ze dne 26.07.2021 - ZŠ
BČ - Obědy pro děti

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0802/2021 Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 -
žádost o souhlas zřizovatele s přijetím daru

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0803/2021 PD – Instalace klimatizací do zasedacích místností
a kanceláří v budovách MěÚ Příbram – výběr
dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0804/2021 Výsprava komunikací metodou "TURBO"(2) –
výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0805/2021 Memorandum o vzájemné spolupráci související s
výstavbou a provozem Jihovýchodního obchvatu
města Příbram

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0806/2021 DNS na výstavbu, opravy a údržbu pozemních
komunikací města Příbram – navýšení finančního
rámce

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0807/2021 1) Pakt starostů a primátorů pro klima a energii –
podmínky vstupu, usnesení zastupitelstva obce

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0808/2021 2) Pakt starostů a primátorů pro klima a energii –
podmínky vstupu, usnesení zastupitelstva obce

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0809/2021 3) Pakt starostů a primátorů pro klima a energii –
podmínky vstupu, usnesení zastupitelstva obce

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0810/2021 Modernizace lůžk.evak.výtahu vč. UPS, PB
VIII/100 – výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0811/2021 Návrh na odkoupení vodovodního řadu Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0812/2021 Podání žádosti o podporu z Programu MZe 129 390
na projekt “Odbahnění a rekonstrukce MVN Kaňka“

Mgr. Jan Novotný

 
Projednané informace na programu jednání dne: 23.08.2021

 
 Název Předkladatel
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Rozpisy rozpočtu Ing. Venuše
Štochlová

Informace členů RM
Interpelace
Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM,
určení ověřovatelů
Různé
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Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků

Usnesení číslo: R.usn.č.0772/2021 4
1) schvaluje
 upravený program dnešního jednání RM.
 
 Schválen (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

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

 
Návrh na vydání Změny č. 1 Územního plánu Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0773/2021 5
1) doporučuje
 ZM vydat Změnu č. 1 Územního plánu Příbram v předkládané podobě.

 
 
 Schválen (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu zasedání ZM dne 13.09.2021.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 
 Schválen (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

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

 
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Příbram I.etapa – výběr
dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0774/2021 45
1) bere na vědomí
 informaci veřejné zakázce malého rozsahu „Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě

Příbram I.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.

 
2) rozhodla
 1. o vyloučení účastníka Osvětlení a energetické systémy a.s. se sídlem Novodvorská 101/14,

142 01 Praha 4, IČO: 250 88 092, pro nesplnění zadávacích podmínek stanovených v zadávací
dokumentaci,

2. o vyloučení účastníka ILLUM s.r.o. se sídlem Švihovská 136/8, Východní Předměstí, 301
00 Plzeň, IČO: 087 62 422, pro nesplnění zadávacích podmínek stanovených v zadávací
dokumentaci,

3. o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti
ČEZ Energetické služby, s.r.o. se sídlem Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 278
04 721 s nabídkovou cenou 2 469 036,11 Kč bez DPH.

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

 
Návrh z jednání bytové komise ze dne 11.8.2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0775/2021 6
1) schvaluje
 1. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 568/MERK/2020 ze dne 27.7.2020 (nájemní smlouva

v konsolidovaném znění) k bytu č. XX XXXXXXXXXX XX XXXX XX XX XXXXXXXX XXXX XXX,
1+1, byt standard, s paní XXXXXXXX XXXXXXXXXXX (jako spolubydlící: 2 děti),  na dobu určitou
2 let od 1.9.2021, nájemné 100,00 Kč/ m2/měsíc,

2. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 719/MERK/2018 ze dne 27.7.2018 (nájemní smlouva
v konsolidovaném znění) k bytu č. X XXXXXXXXXX XX XXXX XX XX XXXXXXXX XXXX XXX,  1+1,
byt standard, s paní XXXXXXXXXX XXXXXXX (jako spolubydlící: 6 děti), na dobu určitou 2 let od
1.9.2021, nájemné 100,00 Kč/ m2/měsíc.

 
2) schvaluje
 pronájem bytu č. 1 v Příbrami II, Žižkova čp. 326, 1+0, byt pro PVO v pořadí pro:

1. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXX XXXX XXX XXX XXX XX XXXXXXX XX, na dobu určitou
2 let, za cenu 61,66 Kč/m2/měsíc za splnění podmínek dle NV č. 78/2016 Sb., a podmínky složení
jistoty ve výši 3 měsíčních nájmů před podpisem nájemní smlouvy,

2. XXXXX XXXXXXXXX XXXXX X XXXX XXXX XXX XXX XXX XX XXXXXXX XX, na dobu určitou 2
let, za cenu 61,66 Kč/m2/měsíc za splnění podmínek dle NV č. 78/2016 Sb., a podmínky složení
jistoty ve výši 3 měsíčních nájmů před podpisem nájemní smlouvy,

3. XXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXX XX XXX XX XXXXXXX XX, na dobu určitou 2 let, za
cenu 61,66 Kč/m2/měsíc za splnění podmínek dle NV č. 78/2016 Sb., a podmínky složení jistoty ve
výši 3 měsíčních nájmů před podpisem nájemní smlouvy.

 
3) schvaluje
 přenechání bytu č. 9, v Příbrami IV, Čs. armády čp. 4, byt pro PVO, 2+0, výměra 60,90 m2, za cenu

61,66 Kč/m2/měsíc, na dobu 2 let p. XXXX XXXXXXXX XX XX XXXXX XXX XXXXXX XX XXXXXXX XX
a uzavření nového nájemního vztahu s paní XXXXX XXXXXXXX (jako spolubydlící: 2 děti)  následující
den po ukončení nájemního vztahu s původními nájemci předmětného bytu č. 9, za splnění podmínek
daných platnou směrnicí č. 5/2021.

 
 

 
Návrh programu 29. zasedání ZM dne 13.09.2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0776/2021 8
1) souhlasí
 s návrhem programu 29. zasedání ZM dne 13.09.2021 s tím, že do programu budou

zahrnuty i další materiály určené na základě jednání RM dne 23.08.2021.
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 Schválen (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

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

 
Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.04.2021 do 30.06.2021
včetně plnění usnesení ZM za minulá období

Usnesení číslo: R.usn.č.0777/2021 9
1) bere na vědomí
 předloženou Zprávu o kontrole plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.04.2021

do 30.06.2021 včetně plnění usnesení za minulá období.
 
2) ukládá
 OVV zařadit uvedený materiál do programu zasedání ZM dne 13.09.2021.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 
Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Odbahnění a rekonstrukce malé
vodní nádrže Kaňka – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0778/2021 10
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – 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

Dílčí část 1 – společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha
IČO 47116901, za celkovou nabídkovou cenu 145 000,00 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 25 000 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS – Odbahnění a rekonstrukce
malé vodní nádrže Kaňka“ 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.

 
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: )
 

 
Výměna oken v pavilonu tělocvičen – Příbram VII/193 – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0779/2021 11
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Výměna oken v pavilonu tělocvičen – Příbram VII/193“ (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, IČO 62957678, za celkovou
nabídkovou cenu 938 225,47 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Výměna oken v pavilonu tělocvičen – Příbram VII/193“ se společností
INVESSALES, spol. s r.o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha, IČO 62957678, za celkovou
nabídkovou cenu 938 225,47 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: )
 

 
Výměna kotle – Příbram I/132

Usnesení číslo: R.usn.č.0780/2021 12
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Výměna kotle – Příbram I/132“ (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 zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna kotle – Příbram I/132“.
 
3) ukládá
 OPVZ zadministrovat ukončení zakázky dle bodu 2. a vypsání nového zadávacího řízení za obdobných

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

 
Galerie Františka Drtikola Příbram - dodatek č. 1 zřizovací listiny

Usnesení číslo: R.usn.č.0781/2021 13
1) stahuje
 předložený materiál z dnešního jednání RM.
 

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

 
Program pro poskytování dotací - Kulturní aktivity 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0782/2021 14
1) doporučuje
 ZM schválit Program pro poskytování dotací – Kulturní aktivity 2022 v upraveném znění.
 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál na program jednání ZM dne 13.09.2021.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 
Program pro poskytování dotací - Památky místního významu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0783/2021 15
1) doporučuje
 ZM schválit Program pro poskytování dotací – Památky místního významu 2022 v upraveném znění.

 
 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál na program jednání ZM dne 13.09.2021.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 
Program pro poskytování dotací - Zahraniční a meziobecní spolupráce 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0784/2021 16
1) doporučuje
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 ZM schválit Program pro poskytování dotací – Zahraniční a meziobecní spolupráce 2022 v upraveném
znění.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál na program jednání ZM dne 13.09.2021.

 
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 
Program pro poskytování dotací – Výchova a vzdělávání 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0785/2021 17
1) doporučuje
 ZM schválit Program pro poskytování dotací – Výchova a vzdělávání 2022 v předloženém znění.
 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál na jednání ZM dne 13.09.2021.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 
Program pro poskytování dotací - Činnost sportovních organizací 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0786/2021 18
1) doporučuje
 ZM schválit Program pro poskytování dotací – Činnost sportovních organizací 2022 v

předloženém znění.
 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 13.09.2021.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 
Program pro poskytování dotací - Jednorázové sportovní akce 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0787/2021 19
1) doporučuje
 ZM schválit Program pro poskytování dotací – Jednorázové sportovní akce 2022

v upraveném znění.
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MěÚ Příbram

2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 13.09.2021.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 
Program pro poskytování dotací - Podpora vrcholového sportu 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0788/2021 20
1) doporučuje
 ZM schválit Program pro poskytování dotací – Podpora vrcholového sportu 2022

v upraveném znění.
 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 13.09.2021.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: )
 

 
Program pro poskytování dotací - Reprezentant ČR 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0789/2021 21
1) doporučuje
 ZM schválit Program pro poskytování dotací – Reprezentant ČR 2022 v předloženém znění.
 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 13.09.2021.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 
Program pro poskytování dotací - Rozvoj a opravy sportovišť 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.0790/2021 22
1) doporučuje
 ZM schválit Program pro poskytování dotací – Rozvoj a opravy sportovišť 2022

v upraveném znění.
 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 13.09.2021.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
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MěÚ Příbram

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

 
Žádost o dotaci

Usnesení číslo: R.usn.č.0791/2021 23
1) schvaluje
 poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč pro fyzickou osobu XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX

XXX XXX XX XXXXX, na projekt s názvem „Závod Mistrovství Evropy a Mezinárodní
mistrovství ČR v rallye - Barum Czech Rallye Zlín 2021“, 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

a

uzavření veřejnoprávní smlouvy s fyzickou osobu XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX
XX XXXXX, o poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč na projekt „Závod Mistrovství Evropy a
Mezinárodní mistrovství ČR v rallye - Barum Czech Rallye Zlín 2021“, 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.

 

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

 
Žádost o dotaci - Cowárna, z.s.

Usnesení číslo: R.usn.č.0792/2021 24
1) doporučuje
 ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000,00  Kč pro subjekt COWÁRNA, z. s.,

Komenského náměstí 389, 261 01 Příbram III, IČO: 05803659, na projekt s názvem „5.
ročník Svatohorský Downtown Příbram 2021“, 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

a

uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem COWÁRNA, z. s., Komenského náměstí 389,
261 01 Příbram III, IČO: 05803659, o poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč na projekt
„5. ročník Svatohorský Downtown Příbram 2021“, 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.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu ZM 13.09.2021.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Návrh na řešení údržby pozemků v k.ú. Březové Hory - Lesopark Odvaly

Usnesení číslo: R.usn.č.0793/2021 25
1) schvaluje
 1. uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Příbram jako propachtovatelem a XXXXX XXXXXXXXX

XXXXX XXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXXX IČO: 06075975, jako pachtýřem, na propachtování
pozemků p.č. 67/1, p.č. 67/101, p.č. 67/104, p.č. 67/106, p.č. 67/108 a p.č. 67/109, vše v k.ú. Březové
Hory, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 5 let, za pachtovné ve výši 1.000,00 Kč/ha/rok, s úpravou
pachtovného o roční míru inflace vždy za uplynulý kalendářní rok, s tím, že k pachtovnému bude
uplatňována daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu s platnou právní
úpravou, s povinností pachtýře zaplatit propachtovateli úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů
za každý den prodlení s platbou pachtovného, podpacht jinému subjektu bude možný jen s výslovným
písemným souhlasem propachtovatele a s tím, že propachtovatel je povinen dodržovat pokyny k údržbě
Lesoparku Odvaly, které jsou přílohou předloženého materiálu.

2. předání pozemků p.č. 67/92, p.č. 67/93, p.č. 67/94, p.č. 67/95, p.č. 67/96, p.č. 67/97, p.č. 67/98, p.č.
67/99, p.č. 67/100, p.č. 67/102, p.č. 67/103, p.č. 67/105, p.č. 67/107, a p.č. 67/119, vše v k.ú. Březové Hory,
do správy a údržby společnosti Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace, se sídlem U
Kasáren 6, Příbram IV, 261 01 Příbram, IČO: 00068047.

 

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

 
Návrh na uzavření smlouvy o dodávce vody č. 80011201/2 mezi odběratelem
městem Příbram a provozovatelem 1. SčV, a. s., pro odběrné místo č.
802196868 – Příbram, Brod (klubovna)

Usnesení číslo: R.usn.č.0794/2021 26
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o dodávce vody č. 80011201/2 mezi odběratelem městem Příbram

a provozovatelem 1. SčV, a.s., se sídlem Ke Kablu 971, Praha 10, IČO 47549793 pro
odběrné místo č. 802196868 – Příbram, Brod (klubovna), budova bez čp./če, jiná
st., která je součástí pozemku p. č. 26/2, v katastrálním území Brod u Příbramě, ve
smyslu návrhu předmětné smlouvy, který tvoří přílohu tohoto materiálu, s tím, že
tato smlouva v plném rozsahu nahradí smlouvu o dodávce vody č. Pb/1902/04/16
ze dne 02.12.2004, ve znění dodatku ke smlouvě ze dne 03.03.2014.

 
 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kruhového uzemnění
VN – pozemek p. č. 3823 v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0795/2021 27
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1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kruhového uzemnění VN na pozemku ve vlastnictví města Příbram

p. č. 3823 v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín – Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům bude provedeno v souladu s platnou právní úpravou dle
zákona o oceňování majetku a jeho předpokládaná minimální cena činí 7.700 Kč. 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 kabelového vedení NN a
uzemnění - pozemky p. č. 667/3, p. č. 667/4, p. č. 450/6 a p. č. 667/2, vše v
k. ú. Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0796/2021 28
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN a uzemnění na pozemcích ve vlastnictví města

Příbram, p. č. 667/3, p. č. 667/4, p. č. 450/6 a p. č. 667/2, vše 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. 667/3 – komunikace IV. třídy (chodník)
– uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 667/4 – komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
– uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 450/6 – ostatní pozemek
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 667/2 – ostatní pozemek
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

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 zemního kabelového
vedení NN a budoucího umístění přípojkové skříně – pozemky p. č. 2809/1 a
p. č. 2791/1, oba v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0797/2021 29
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN na pozemku ve vlastnictví města Příbram p. č.

2809/1 v k. ú. Příbram a dále zřízení věcného břemene umístění 1 ks přípojkové skříně ve zdi budovy
Příbram IV č. p. 145 – stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p. č. 2791/1 v k. ú.
Příbram, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.
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Věcné břemeno bude oceněno dle „Zásad“, a to:
pozemek p. č. 2809/1 – komunikace III. třídy, chodník
– uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení křížením komunikace za cenu 1.500 Kč/bm, uložení
protlakem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm

pozemek p. č. 2791/1 – součástí pozemku je budova
– umístění přípojkové skříně ve zdi budovy za cenu 10.000,00 Kč

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 kabelového vedení NN –
pozemky p. č. 586/3, p. č. 591, p. č. 593 a p. č. 594, vše v k. ú. Lazec

Usnesení číslo: R.usn.č.0798/2021 30
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN na pozemcích ve vlastnictví města Příbram p.

č. 586/3, p. č. 591, p. č. 593 a p. č. 594, vše v k. ú. Lazec, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035.

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům bude provedeno v souladu s platnou právní úpravou
dle zákona o oceňování majetku a jeho předpokládaná minimální cena činí 40.100 Kč. Cena věcného
břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 

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

 
Den Seniorů - žádost

Usnesení číslo: R.usn.č.0799/2021 31
1) schvaluje
 udělení výjimky dle článku 4 písm. b) OZV Města Příbram č. 3/20018 ze dne 18.06.2018 na akci

pořádanou městem Příbram „Svátek seniorů“ dne 17.09.2021 na nám. 17. listopadu Příbram VII.
 

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

 
Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení
pracovního místa ředitele Alternativní mateřské školy

Usnesení číslo: R.usn.č.0800/2021 32
1) jmenuje
 konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové

organizace Alternativní mateřská škola ve složení:

pan/paní: 
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Mgr. Zorka Brožíková, člen určený zřizovatelem, předseda komise
Mgr. Vladimír Král, člen určený zřizovatelem
Mgr. Blanka Suchanová, člen určený krajským úřadem
Mgr. Dana Macková, inspektor ČŠI
Mgr. Iva Kadeřábková, 1. odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a
typu příslušné školy – člen určený ČŠI
JUDr. Jan Horník, Ph.D., 2. odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu
a typu příslušné školy – člen určený ČŠI
Markéta Machutová, pedagogický pracovník školy

 
2) pověřuje
 paní Bc. Martu Pávkovou funkcí tajemníka komise; tajemník není členem konkursní komise.
 
3) určuje
 jako odborníka s hlasem poradním, který se účastní jednání konkurzní komise paní Ing. Leu

Enenkelovou.
 

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

 
Revokace usn.č.702/2021 ze dne 26.07.2021 - ZŠ BČ - Obědy pro děti

Usnesení číslo: R.usn.č.0801/2021 33
1) revokuje
 R.usn.č.702/2021 ze dne 26.07.2021.
 
2) souhlasí
 s tím, aby Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace přijala účelově určený

finanční dar ve výši 63.180,00 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Vlastislavova 152/4,
Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509 v rámci charitativního projektu „Obědy pro děti“ na období září 2021
– červen 2022.

 

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

 
Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 - žádost o souhlas zřizovatele
s přijetím daru

Usnesení číslo: R.usn.č.0802/2021 34
1) souhlasí
 s tím, aby Základní škola, Příbram II, 273 přijala účelově vázaný finanční dar ve výši  48.000,00 Kč

od poskytovatele Pomáháme školám k úspěchu o.p.s, se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6,
IČO: 29005469, který bude použit na zkvalitnění výuky v rámci projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ –
subprojektu 1.2 Připojená škola na krytí motivačních finančních odměn pro vedení školy a učitele zapojené
do programu kolegiální podpory.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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PD – Instalace klimatizací do zasedacích místností a kanceláří v budovách
MěÚ Příbram – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0803/2021 35
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „PD – Instalace klimatizací do zasedacích místností a

kanceláří v budovách 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.

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

s.r.o., se sídlem V Brance 83, 261 01 Příbram, IČO: 28911822, za nabídkovou cenu 305 000,00 Kč bez
DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „PD – Instalace klimatizací do zasedacích místností a kanceláří
v budovách MěÚ Příbram“ se společností TO SYSTÉM s.r.o., se sídlem V Brance 83, 261 01 Příbram,
IČO: 28911822, za nabídkovou cenu 305 000,00 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: )
 

 
Výsprava komunikací metodou "TURBO"(2) – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0804/2021 36
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Výsprava komunikací metodou "TURBO"(2)“ (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

B E S s.r.o., se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov, IČO: 43792553, za jednotkovou nabídkovou cenu
3350 Kč bez DPH

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

2. uzavření smlouvy na zakázku „Výsprava komunikací metodou "TURBO"(2)“ se společností B E S
s.r.o., se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov, IČO: 43792553, za jednotkovou nabídkovou cenu
3350 Kč bez DPH

 
4) ukládá
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 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: )
 

 
Memorandum o vzájemné spolupráci související s výstavbou a provozem
Jihovýchodního obchvatu města Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0805/2021 37
1) bere na vědomí
 Memorandum o vzájemné spolupráci související s výstavbou a provozem Jihovýchodního obchvatu

města Příbram.
 
2) doporučuje
 ZM schválit Memorandum o vzájemné spolupráci související s výstavbou a provozem Jihovýchodního

obchvatu města Příbram.
 
3) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu jednání Zastupitelstva města Příbram dne 13.09.2021.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 
DNS na výstavbu, opravy a údržbu pozemních komunikací města Příbram –
navýšení finančního rámce

Usnesení číslo: R.usn.č.0806/2021 38
1) schvaluje
 navýšení finančního rámce dynamického nákupního systému s názvem „DNS na výstavbu,

opravy a údržbu pozemních komunikací města Příbram“ na 150 000 000 Kč bez DPH.
 
2) ukládá
 OPVZ realizovat nezbytné kroky k navýšení.
 

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

 
1) Pakt starostů a primátorů pro klima a energii – podmínky vstupu, usnesení
zastupitelstva obce

Usnesení číslo: R.usn.č.0807/2021 39
1) bere na vědomí
 informace k Paktu starostů a primátorů pro klima a energii – podmínky vstupu.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
2) Pakt starostů a primátorů pro klima a energii – podmínky vstupu, usnesení
zastupitelstva obce

Usnesení číslo: R.usn.č.0808/2021 40
1) nedoporučuje
 ZM souhlasit se vstupem do Paktu starostů a primátorů pro klima a energii

prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: )
 

 
3) Pakt starostů a primátorů pro klima a energii – podmínky vstupu, usnesení
zastupitelstva obce

Usnesení číslo: R.usn.č.0809/2021 41
1) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu jednání Zastupitelstva města Příbram dne

13.09.2021.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 
Modernizace lůžk.evak.výtahu vč. UPS, PB VIII/100 – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0810/2021 42
1) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky s názvem „Modernizace

lůžk.evak.výtahu vč. UPS, PB VIII/100“ tak, že vybírá nabídku společnosti Výtahy Příbram s.r.o.
se sídlem Gen. R. Tesaříka 135, 261 01, Příbram I, IČO: 24800503 za nabídkovou cenu 1 867
714 Kč bez DPH.

 
2) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o přidělení zakázky dle bodu 1. tohoto

usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Návrh na odkoupení vodovodního řadu

Usnesení číslo: R.usn.č.0811/2021 43
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1) schvaluje
 zpracování a uzavření smlouvy na odkoupení vodovodního řadu provedeného z PE 100 SDR 11 De DN

50 o celkové délce 83,55 metrů, uloženého na pozemcích parc. č. 339/1, 339/2 a 339/4 v k. ú. Žežice, od
spolumajitelů XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX XXX XXX XXXX a XXXX XXX XXXXXXXXXX
XXXX XXXX XXX XXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XX XXXX XXX XX XXXXXXX,
za symbolickou částku v celkové výši 1,00 Kč.

 

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

 
Podání žádosti o podporu z Programu MZe 129 390 na projekt “Odbahnění a
rekonstrukce MVN Kaňka“

Usnesení číslo: R.usn.č.0812/2021 44
1) schvaluje
 podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Odbahnění a rekonstrukce

malé vodní nádrže Kaňka“ v rámci programu 129 390 „Podpora opatření
na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“ v
podprogramu „129 393 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních
nádržích ve vlastnictví obcí – 2. etapa“ z rozpočtu Ministerstva zemědělství
ČR.

 

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

 
 
 
 

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

 
 
 

........................................
Ing. Martin Buršík, MBA v.r.

Ověřuje
Mgr. Renáta Vesecká v.r.

Ověřuje
 
 
 

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

starosta
 
 
 

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

Zapsal
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