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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: 06.09.2021

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0813/2021 Schválení programu včetně návrhu změn a
doplňků

R.usn.č.0814/2021 Svatohorský Downtown 2021 - výjimka alkohol JUDr. Jaroslava
Vodičková

R.usn.č.0815/2021 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace – projekt
„MAP II ORP Příbram“

Mgr. Markéta
Herynková

R.usn.č.0816/2021 Darovací smlouva - přijetí finančního daru od TO
Brdy a Podbrdsko, z.s.

Bc. Zuzana
Kučerová

R.usn.č.0817/2021 Rozpočtové změny města na rok 2021 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0818/2021 Rozpočtová opatření města na rok 2021 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0819/2021 Přehled trvale přenechaných volných bytů v DPS
Příbram I, Hradební 69, na základě výjimky ze
Směrnice č. 5/2021/MěÚ

PhDr. Luděk Fára

R.usn.č.0820/2021 Stav požární ochrany ve městě Příbram za 1.
pololetí 2021

Ing. Marika Vašková

R.usn.č.0821/2021 Dům dětí a mládeže Příbram Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0822/2021 Projekt Trenéři ve škole_smlouva o dílo Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0823/2021 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení

služebnosti inženýrské sítě stavby Rozšíření
vodovodní sítě Lazec

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0824/2021 Návrh na odkoupení vodovodního řadu,
splaškového kanalizačního řadu a dešťového
kanalizačního řadu, zřízení věcného břemene a
nabytí služebnosti inženýrské sítě

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0825/2021 Uzavření smlouvy o náhradě za omezení užívání
silnice v souvislosti se stavbou Vodovod Orlov,
řešení nevyhovujících tlakových poměrů

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0826/2021 Návrh na odkoupení vodovodního řadu, zřízení
věcného břemene a nabytí služebnosti inženýrské
sítě

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0827/2021 Projektová dokumentace Jiráskovy sady Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0828/2021 Schválení vzoru Darovací smlouvy na projektovou
dokumentaci kanalizačních přípojek v Lazci

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0829/2021 Návrh na odkoupení vodovodní a kanalizační
přípojky

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0830/2021 Revize projektové dokumentace pro rekonstrukci
zámečku Ernestinum

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0831/2021 Projektová dokumentace suterénu Rudných dolů -
ukončení smluvního vztahu

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0832/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN a umístění 1 ks
plastového pilíře – pozemek p. č. 58/3 v k. ú. Brod
u Příbramě

Mgr. Žaneta
Vaverková
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MěÚ Příbram

R.usn.č.0833/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení vodovodní přípojky – pozemek p. č. 48/1 v
k. ú. Lazec

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0834/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN, uzemnění a
umístění 1 ks zděného pilíře - pozemky p. č.
2742/3 a p. č. 2741/1, oba v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0835/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení uzemnění rozpojovací skříně a umístění 1
ks plastového pilíře – pozemek p. č. 235/1 v k. ú.
Lazec

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0836/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení přípojky vodovodu a kanalizace a umístění
vodoměrné šachtice – pozemky p. č. 332/3, p.
č. 333/1, p. č. 333/5 a p. č. 334/12, vše v k. ú.
Žežice

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0837/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení sítě elektronických komunikací - pozemky
p. č. 715/42, p. č. 515/2, p. č. 715/141, p. č.
715/140, p. č. 715/43, p. č. 515/159 a p. č.
715/44, vše v k. ú. Březové Hory a pozemek p. č.
2577/1 v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0838/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení vodovodní přípojky – pozemek p. č.
2657/1 v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0839/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení zemního kabelového vedení NN – pozemek
p. č. 4737 v k. ú. Příbram – ve prospěch pozemku
p. č. 4695 v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0840/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení kabelového vedení NN – pozemek p. č. 126
v k. ú. Lazec

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0841/2021 Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města
Příbram č. 628/2021 ze dne 28.6.2021

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0842/2021 2) Prodej části pozemku p. č. 971/1, jehož
součástí je stavba č. p. 266, Příbram I a pozemku
p. č. 972/3, to vše v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0843/2021 Žádost o výpůjčku jednacího sálu v budově na
nám. T. G. Masaryka 121, Příbram I

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0844/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení zemního kabelového vedení NN – pozemek
p. č. 4737 v k. ú. Příbram – ve prospěch pozemků
p. č. 4589/1 a p. č. 4589/3, oba v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0845/2021 Žádost o výpůjčku nebytových prostor v Příbrami
III, Dlouhá ul. č. p. 163

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0846/2021 Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí na projekt
„Realizace soustav DČOV v místních částech města
Příbram – Bytíz a Zavržice“

Mgr. Markéta
Herynková

R.usn.č.0847/2021 Cena vstupného na akce Junior klub - září-
prosinec 2021

Bc. Vlastimil Ševr

R.usn.č.0848/2021 Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a
kanalizace za rok 2020

Ing. Venuše
Štochlová
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R.usn.č.0849/2021 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP
Příbram za rok 2020

Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0850/2021 Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu
za rok 2020

Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0851/2021 Vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky
Mateřské školy, Příbram VII, Bratří Čapků 278 a
vyhlášení konkursního řízení

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0852/2021 Opravy mostů - 1. část – zrušení Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0853/2021 Plánovací smlouva na vybudování a zkolaudování
zpevněné veřejné účelové komunikace na
parcelách č. 228/10 a 249/14 v k.ú. Kozičín

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0854/2021 Projektová dokumentace – Most Ryneček – výběr
dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0855/2021 Sanace stěn a dna štolové zděné kanalizační
stoky,ul.Pražská Příbram – výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0856/2021 Zpracování projektové dokumentace – úprava
křižovatky u Q klubu – výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0857/2021 Zajištění technického vybavení na akci XIV.
Příbramské svatohorské šalmaje

Bc. Vlastimil Ševr

R.usn.č.0858/2021 Rozpočtové změny města na rok 2021 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0859/2021 Žádost o vydání souhlasu města s opravou kulturní
památky rejstř. č. ÚSKP 104172 - Pomník padlých
za první světové války

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0860/2021 Uzavření partnerských smluv na akce Města
Příbram

Bc. Vlastimil Ševr

R.usn.č.0861/2021 DNS na opravy a údržbu budov v majetku města
Příbram – nezařazení dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

 
Projednané informace na programu jednání dne: 06.09.2021

 
 Název Předkladatel

Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM,
určení ověřovatelů
Informace členů RM
Interpelace
Různé

 
 
 

Materiály zamítnuty na programu jednání dne: 06.09.2021
 

Číslo Název Předkladatel

1) Prodej části pozemku p. č. 971/1, jehož
součástí je stavba č. p. 266, Příbram I a pozemku
p. č. 972/3, to vše v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

 

 
Rada města, 21. jednání, dne 06.09.2021 Strana 4/25



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

Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků

Usnesení číslo: R.usn.č.0813/2021 4
1) schvaluje
 upravený program dnešního jednání RM.
 

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

 
Svatohorský Downtown 2021 - výjimka alkohol

Usnesení číslo: R.usn.č.0814/2021 5
1) schvaluje
 udělení výjimky dle článku 4 písm. b) OZV Města Příbram č. 3/2018 ze dne 18.06.2018 na akci COWÁRNA

z.s. – „SVATOHORSKÝ DOWNTOWN PŘÍBRAM“ 2021 dne 18.09.2021  Příbram I., Příbram II., Příbram
III.

 

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

 
Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace – projekt „MAP II ORP Příbram“

Usnesení číslo: R.usn.č.0815/2021 6
1) bere na vědomí
 Rozhodnutí č. 17_047/0011094-02 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.

17_047/0011094-01, kterým se mění Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu
„MAP II ORP Příbram“ spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání. Změnou dochází ke změně Části V, bodu 2 Rozhodnutí o poskytnutí
dotace č. 17_047/0011094-01, kdy se do výčtu příloh přidává: „Příloha č. 6 –
Metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část/specifická část/
zjednodušené projekty, všechny verze účinné od 8. dubna 2020“ a „Příloha č. 7 –
Metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část/specifická část,
všechny verze účinné od 1. září 2020“.

 

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

 
Darovací smlouva - přijetí finančního daru od TO Brdy a Podbrdsko, z.s.

Usnesení číslo: R.usn.č.0816/2021 7
1) schvaluje
 přijetí finančního daru ve výši 150.000 Kč od Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko,

z. s., za účelem zhotovení lesního hřiště v Kozičíně.
 
2) ukládá
 Odboru kancelář města zadministrovat darovací smlouvu.
 
 1. , Odbor kancelář města
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MěÚ Příbram

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

 
Rozpočtové změny města na rok 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0817/2021 8
1) schvaluje
 RZ0135 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci příjmů kapitoly

741 - OE (neinvestiční transfery, ÚZ 33063)  a běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ
(neinvestiční transfery, ÚZ 33063)  z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z
MŠMT ČR pro Mateřskou školu V Zahradě určenou na projekt "Šablony III",  č.
projektu  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_80/0020283, ÚZ 33063, ve výši 274.731,00 Kč.

 
 
2) schvaluje
 RZ0142 - úpravu rozpisu rozpočtu  města na rok 2021 v rámci příjmů kapitoly 741

- OE (neinvestiční přijaté transfery) a běžných výdajů kapitoly 780 - KJD (transfery
neinvestiční) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace, ÚZ 00603,  určené na
"Zajišťování regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji pro rok 2021",
smlouva č. S-0116/KUL/2021 ve výši 509.750,00 Kč.

 
3) schvaluje
 RZ0143 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci běžných výdajů

kapitoly 719 - OVV v souladu s usnesením RM č. usn. 51/2021 bodu II. ze dne
25.01.2021.

 
4) schvaluje
 RZ0144 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci běžných výdajů

kapitoly 741 - OE v souladu s usnesením RM č. usn. 51/2021 bodu II. ze dne
25.01.2021.

 
5) schvaluje
 RZ0145 - úpravu rozpisu rozpočtu v rámci příjmů kapitoly 741 - OE

(neinvestiční přijaté transfery) a běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ z důvodu
přijetí neinvestičních účelových dotací na program "Šablony III", projekty č.
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020878 a CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_80/0019815 ve výši
1.397.568,00 Kč.

 
6) schvaluje
 RZ0148 - 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.

 
7) schvaluje
 RZ0150 - 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.

 

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

 
Rozpočtová opatření města na rok 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0818/2021 9
1) schvaluje
 RZ0146 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2021, tj. navýšení

příjmů  kapitoly 741 - OE (neinvestiční přijaté transfery) o částku 727.851,00 Kč
a  běžných výdajů kapitoly 787 - CSZS (transfery neinvestiční) ve stejné výši z
důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů
v souvislosti s trvajícími dopady epidemií COVID-19.

 
2) schvaluje
 RZ0147- rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2021, tj. navýšení

příjmů kapitoly  741 - OE ve výši 43.436,40 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly
741 - OE ve stejné výši z důvodu vratky nespotřebované dotace ze ZŠ p. Svatou
Horou v rámci projektu "Obědy do škol ve Středočeském kraji III", č. projektu
CZ.30.X.0/0.0/0.0/20_010/0000054.

 
3) schvaluje
 RZ 0153 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2021, tj. navýšení

příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery) o částku 1.962.000,00 Kč a
běžných výdajů kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční transfery) ve stejné výši z důvodu
uzavření dodatku č. S-0469/SOC/2021/1 pro poskytovatele sociálních služeb.

 

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

 
Přehled trvale přenechaných volných bytů v DPS Příbram I, Hradební 69, na
základě výjimky ze Směrnice č. 5/2021/MěÚ

Usnesení číslo: R.usn.č.0819/2021 10
1) bere na vědomí
 přehled trvale přenechaných  volných bytů v DPS Příbram I, Hradební 69, po dobu

rekonstrukce bytů v tomto domě za období uplynulých 3 měsíců.
 

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

 
Stav požární ochrany ve městě Příbram za 1. pololetí 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0820/2021 11
1) doporučuje
 ZM schválit „Stav požární ochrany ve městě Příbram za 1. pololetí 2021“.
 

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

 
Dům dětí a mládeže Příbram
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MěÚ Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0821/2021 12
1) konstatuje, že
 dle platné legislativy, konkrétně § 179 a § 181 zákona č. 561/2004 Sb., o

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), je obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí
s místem trvalého pobytu na jejím území, tj. zřizuje základní školu /školy (nebo je
povinna zajistit plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí
nebo svazkem obcí) a dále primárně zřizuje mateřské školy, mateřské a základní
školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny a zařízení školního stravování.
Dále může zřizovat kromě jiného i školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Naproti
tomu kraj je povinen zajistit podmínky pro uskutečňování středního a vyššího
odborného vzdělávání, vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami, dále jazykového, základního uměleckého a zájmového vzdělávání a pro
výkon ústavní výchovy. Za tímto účelem kraj zřizuje příslušné organizace (v případě
zájmového vzdělávání jsou to školská zařízení pro zájmové vzdělávání, tedy mimo
jiné i Dům dětí a mládeže Příbram (DDM). Zřizovatelská funkce kraje vůči DDM je
tedy v naprostém souladu s legislativou.
Z výše uvedeného důvodu Rada města Příbram shledává záměr Středočeského kraje
za nerealizovatelný a nevyslovuje s ním souhlas.

 

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

 
Projekt Trenéři ve škole_smlouva o dílo

Usnesení číslo: R.usn.č.0822/2021 13
1) schvaluje
 1) výběr subjektu Trenéři ve škole, z.s., Pod Marjánkou 1906/12, 169 00 Praha 6 – Břevnov,

IČO: 22877606 jako dodavatele pro realizaci projektu „Trenéři ve škole“,
2) uzavření smlouvy se subjektem Trenéři ve škole, z.s., Pod Marjánkou 1906/12, 169 00
Praha 6 – Břevnov, IČO: 22877606 na realizaci projektu „Trenéři ve škole v celkové výši
430.360,00 Kč.

 

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

 
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
stavby Rozšíření vodovodní sítě Lazec

Usnesení číslo: R.usn.č.0823/2021 14
1) schvaluje
 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě „Rozšíření vodovodní

sítě Lazec“ se Středočeským krajem, vlastníkem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje, se sídlem v Praze 5 – Smíchově, Zborovská 11, PSČ 150 21, IČO 00066001, a
uhradit jednorázovou náhradu za omezení užívání silnice ve výši 2.500,00 Kč bez DPH.

 

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

 
Návrh na odkoupení vodovodního řadu, splaškového kanalizačního řadu a
dešťového kanalizačního řadu, zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti
inženýrské sítě

Usnesení číslo: R.usn.č.0824/2021 15
1) schvaluje
 odkoupení IS sítí od pana XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX XXX, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram a XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX Příbram,
za symbolickou částku v celkové výši 1,00 Kč. takto:

vodovodního řadu, a to části vodovodního řadu napojeného z ulice Strakonická na stávající
řad LT DN 300 mm armaturní jednotkou HAWLE o průměru 50 mm, trubní vedení E 80 DN
63 mm, o délce 51 metrů, uloženého v pozemku parc. č. 85/204 a pozemku parc. č. 85/207,
vše v k.ú. Zdaboř, a dále části vodovodního řadu provedeného z PE100 SDR11 D 63 mm,
o celkové délce 58 metrů, uloženého v pozemku parc. č. 85/204, 85/226, 85/248, 85/242,
85/250, vše v k.ú. Zdaboř,

splaškového kanalizačního řadu, a to první části splaškového kanalizačního řadu, která je
částečně provedena z PVC DN 250 o délce 47 metrů a částečně je provedena z PVC DN 200
o délce 25 metrů, kdy tato první část splaškového kanalizačního řadu je uložena v pozemku
parc. č. 49/2, 49/45, 49/6, 85/207, 85/204, 85/226, vše v k.ú. Zdaboř, a dále druhé části
splaškového kanalizačního řadu PVC DN 200 o délce 45 metrů, která je uložena v pozemku
parc. č. 85/226, 85/248, 85/242, 85/250, vše v k.ú. Zdaboř,

dešťového kanalizačního řadu, a to části dešťového kanalizačního řadu provedené z PVC
DN 250 o délce 47 metrů a části dešťového kanalizačního řadu provedené z PVC DN 200 o
délce 22 metrů, kdy dešťový kanalizační řad je uložen v pozemku parc. č. 49/2, 49/6, 85/207,
85/204, vše v k.ú. Zdaboř,

 
2) schvaluje
 uzavření smlouvy o odkoupení, zřízení věcného břemene a nabytí služebnosti inženýrské sítě

v pozemcích parc. č. 49/6, 85/207, 85/204, 85/226, 85/247, 85/248, 85/245, 85/244, 85/243, 85/242,
85/250, vše v k.ú. Zdaboř, a to bezúplatně.

 

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

 
Uzavření smlouvy o náhradě za omezení užívání silnice v souvislosti se
stavbou Vodovod Orlov, řešení nevyhovujících tlakových poměrů

Usnesení číslo: R.usn.č.0825/2021 16
1) schvaluje
 uzavřít smlouvu o náhradě za omezení užívání silnice v důsledku stavby „Vodovod Orlov, řešení

nevyhovujících tlakových poměrů“ se Středočeským krajem, vlastníkem, zastoupeným Krajskou správou
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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

a údržbou silnic Středočeského kraje, se sídlem v Praze 5 – Smíchově, Zborovská 11, PSČ 150 21, IČO
00066001, a uhradit jednorázovou náhradu za omezení užívání silnice ve výši 3.750,00 Kč bez DPH.

 

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

 
Návrh na odkoupení vodovodního řadu, zřízení věcného břemene a nabytí
služebnosti inženýrské sítě

Usnesení číslo: R.usn.č.0826/2021 17
1) schvaluje
 odkoupení vodovodního řadu, který je vystrojen příslušnými armaturními prvky je v délce 275 metrů

proveden z PE DN 90 a v délce 37 metrů je proveden z PE DN 63. Napojený je na stávající řad. Celková
délka řadu je 312 metrů. Vodovodní řad je uložen v pozemku parc. č. 23/1, 734/56, 734/55, vše v k.ú.
Lazec, od XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XX
XXX XX XXXXXXX, za symbolickou částku v celkové výši 1,00 Kč vč. DPH.

 
2) schvaluje
 uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen a nabytí služebnosti inženýrských sítí v pozemcích parc. č.

734/56, 734/55, vše v k.ú. Lazec, a to bezúplatně.
 

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

 
Projektová dokumentace Jiráskovy sady

Usnesení číslo: R.usn.č.0827/2021 18
1) bere na vědomí
 rozsah již provedených projekčních prací, které na základě smlouvy o dílo č. 529/

OIRM/2021 společnost PSDS s.r.o., Trabantská 673/18, 190 00  Praha 9 Satalice,
IČO: 28098064 provedla,

 
2) schvaluje
 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 529/OIRM/2021  ve smyslu omezení

projekčních prací podle článku III. Předmět díla, odst. 3.5. smlouvy o dílo č.
529/OIRM/2021 uzavřené se společností PSDS s.r.o., Trabantská 673/18, 190 00
  Praha 9 Satalice, IČO: 28098064 v takovém rozsahu, že na zpracování projektové
dokumentace podle uvedené smlouvy o dílo nebude zhotovitel dále pokračovat,

 
 
3) schvaluje
 uhrazení adekvátní ceny díla ve výši 97 000,00 Kč bez DPH (tj. 117 370,00 Kč s DPH)

za provedené projekční práce podle smlouvy o dílo č. 529/OIRM/2021 společnosti
PSDS s.r.o., Trabantská 673/18, 190 00  Praha 9 Satalice, IČO: 28098064,

 
4) ukládá
 OPVZ ve spolupráci s OIRM vypsat novou veřejnou zakázku na zpracování projektové

dokumentace stavebních úprav v Jiráskových sadech v Příbrami I v rozsahu, který
se dotkne území po obou stranách třídy kpt. Olesinského.
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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

 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 
 2. , Odbor investic a rozvoje města
 

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

 
Schválení vzoru Darovací smlouvy na projektovou dokumentaci kanalizačních
přípojek v Lazci

Usnesení číslo: R.usn.č.0828/2021 19
1) schvaluje
 podstatné náležitosti darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru, projektové dokumentace na

kanalizační přípojku včetně územního souhlasu, mezi dárcem (město Příbram) a obdarovaným (vlastník
nemovitosti).

 

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

 
Návrh na odkoupení vodovodní a kanalizační přípojky

Usnesení číslo: R.usn.č.0829/2021 20
1) schvaluje
 odkoupení vodovodní přípojky v délce 41 m , zhotovené z PE DN 50 a kanalizační přípojky v délce 40,8

m, zhotovené z PVC DN 250 od manželů XXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX X XXXXX
XXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX, za
symbolickou částku v celkové výši 1,00 Kč vč. DPH. Vodovod i kanalizace jsou uloženy v pozemcích
města Příbram parc. č. 331/1 a 331/5 v k. ú. Žežice a jsou součástí stávajících řadů.

 

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

 
Revize projektové dokumentace pro rekonstrukci zámečku Ernestinum

Usnesení číslo: R.usn.č.0830/2021 21
1) schvaluje
 udělení výjimky ze způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
 
2) schvaluje
 přímé zadání zakázky uzavřenou výzvou a uzavření smlouvy o dílo na revizi projektové dokumentace pro

rekonstrukci zámečku Ernestinum, za nabídkovou cenu ve výši 566.000,00 Kč bez DPH, tj. 684.860,00 Kč
s DPH, s firmou Studio acht, spol. s.r.o., Za Zámečkem 746/3, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČO: 25119966.

 

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

Projektová dokumentace suterénu Rudných dolů - ukončení smluvního
vztahu

Usnesení číslo: R.usn.č.0831/2021 22
1) schvaluje
 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 411/OIRM/2021 na ukončení smluvního vztahu dohodou v rámci

akce vypracování projektové dokumentace suterénu bývalého GŘ Rudných dolů Příbram, se společností
TO SYSTÉM s.r.o., IČO: 28911822, se sídlem V Brance 83, 261 01 Příbram.

 
2) ukládá
 OIRM ve spolupráci s OPVZ vypsat nové výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace

suterénu bývalého GŘ Rudných dolů Příbram dle skutečných potřeb a požadavků objednatele.  
 
 1. , Odbor investic a rozvoje města
 
 2. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení NN a
umístění 1 ks plastového pilíře – pozemek p. č. 58/3 v k. ú. Brod u Příbramě

Usnesení číslo: R.usn.č.0832/2021 23
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vedení NN a umístění 1 ks plastového pilíře na pozemku p. č. 58/3 v k.

ú. Brod u Příbramě, 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. 58/3 – 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
– 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 vodovodní přípojky –
pozemek p. č. 48/1 v k. ú. Lazec

Usnesení číslo: R.usn.č.0833/2021 24
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram

p. č. 48/1 v k. ú. Lazec, ve prospěch pozemku p. č. 50 v k. ú. Lazec, 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, v jehož prospěch se
věcné břemeno zřizuje.
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V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
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MěÚ Příbram

Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 48/1 - ostatní pozemek
- uložení v ostatním pozemku za cenu 50 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 kabelového vedení
NN, uzemnění a umístění 1 ks zděného pilíře - pozemky p. č. 2742/3 a p. č.
2741/1, oba v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0834/2021 25
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN a uzemnění na pozemcích ve vlastnictví města

Příbram p. č. 2742/3 a p. č. 2741/1, oba v k. ú. Příbram, a dále zřízení věcného břemene umístění 1 ks
zděného pilíře na pozemku p. č. 2742/3 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.

Věcné břemeno bude oceněno dle „Zásad“, a to:
pozemek p. č. 2742/3 – účelová komunikace, ostatní pozemek
– uložení do účelové komunikace za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm
– umístění zděného pilíře za cenu 10.000,00 Kč/ks

pozemek p. č. 2741/1 – 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 uzemnění rozpojovací
skříně a umístění 1 ks plastového pilíře – pozemek p. č. 235/1 v k. ú. Lazec

Usnesení číslo: R.usn.č.0835/2021 26
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení uzemnění rozpojovací skříně a umístění 1 ks plastového pilíře na

pozemku p. č. 235/1 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.

Věcné břemeno bude oceněno dle „Zásad“, a to:
pozemek p. č. 235/1 – účelová komunikace, ostatní pozemek
– uložení do účelové komunikace za cenu 100 Kč/bm, 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: )
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MěÚ Příbram

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení přípojky vodovodu
a kanalizace a umístění vodoměrné šachtice – pozemky p. č. 332/3, p. č.
333/1, p. č. 333/5 a p. č. 334/12, vše v k. ú. Žežice

Usnesení číslo: R.usn.č.0836/2021 27
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení přípojky vodovodu a přípojky kanalizace přes pozemky ve vlastnictví

města Příbram, a to p. č. 332/3, p. č. 333/1, p. č. 333/5 a p. č. 334/12, vše v k. ú. Žežice a dále zřízení
věcného břemene umístění vodoměrné šachtice na pozemku p. č. 334/12 v k. ú. Žežice, ve prospěch
pozemku p. č. 334/17 v k. ú. Žežice, přičemž v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících
se zřízení věcného břemene bude v těchto smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného
břemene ten, který bude v té době vlastníkem pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje.

Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 332/3 – ostatní pozemek
– uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm

pozemek p. č. 333/1 – komunikace III. tř., ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm
– uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm

pozemek p. č. 333/5 – komunikace III. tř.
– uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm

pozemek p. č. 334/12 – ostatní pozemek
– uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm
– umístění vodoměrné šachtice (1,13 m2) za cenu 5.000 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 sítě elektronických
komunikací - pozemky p. č. 715/42, p. č. 515/2, p. č. 715/141, p. č.
715/140, p. č. 715/43, p. č. 515/159 a p. č. 715/44, vše v k. ú. Březové Hory
a pozemek p. č. 2577/1 v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0837/2021 28
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení sítě elektronických komunikací přes pozemky ve vlastnictví města

Příbram p. č. 715/42, p. č. 515/2, p. č. 715/141, p. č. 715/140, p. č. 715/43, p. č. 515/159 a p. č. 715/44,
vše v k. ú. Březové Hory a přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č. 2577/1 v k. ú. Příbram, ve
prospěch společnosti Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky,
155 00 Praha 5, IČO 25788001.

Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 715/42 – komunikace IV. třídy (chodník), ostatní pozemek
– uložení do chodníku za cenu 100 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

 
Rada města, 21. jednání, dne 06.09.2021 Strana 14/25



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

pozemek p. č. 515/2 – komunikace II. třídy, ostatní pozemek
– uložení protlakem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 715/141 – 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. 715/140 – ostatní pozemek
– uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 715/43 – komunikace II. třídy (chodník), ostatní pozemek
– uložení protlakem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 515/159 – komunikace II. třídy, ostatní pozemek
– uložení protlakem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 715/44 – komunikace II. třídy (chodník), ostatní pozemek
– uložení protlakem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 100 Kč/bm

pozemek p. č. 2577/1 – komunikace II. třídy, ostatní pozemek
– uložení protlakem pod komunikací za cenu 200 Kč/bm, 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 vodovodní přípojky –
pozemek p. č. 2657/1 v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0838/2021 29
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č.

2657/1 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemků p. č. 2656/13 a p. č. 2657/12, oba v k. ú. Příbram, 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
pozemků, v jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje.

Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 2657/1 – komunikace III. tř., ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm, uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm

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

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení zemního kabelového
vedení NN – pozemek p. č. 4737 v k. ú. Příbram – ve prospěch pozemku p. č.
4695 v k. ú. Příbram
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Usnesení číslo: R.usn.č.0839/2021 30
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram

p. č. 4737 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 4695 v k. ú. Příbram, přičemž v době
uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto smluvních
dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem
pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje, s tím, že spolu  s oprávněným a  povinným z
věcného břemene bude ve smluvních dokumentech uveden i investor předmětné stavby, společnost ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, jako
ten, kdo poskytne povinnému náhradu za zřízení věcného břemene.

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům bude provedeno v souladu s platnou právní úpravou dle
zákona o oceňování majetku a jeho předpokládaná minimální cena činí 2.500 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 –
pozemek p. č. 126 v k. ú. Lazec

Usnesení číslo: R.usn.č.0840/2021 31
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p.

č. 126 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 5.700 Kč. Cena věcného břemene
bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 

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

 
Návrh na částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č. 628/2021 ze
dne 28.6.2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0841/2021 32
1) schvaluje
 částečnou revokaci usnesení Rady města Příbram č. 628/2021 ze dne 28.6.2021, týkající se ocenění práv

odpovídajících věcným břemenům, a to místo původně schváleného ocenění dle „Zásad" bude ocenění
provedeno v souladu s platnou právní úpravou dle zákona o oceňování majetku a jeho předpokládaná
minimální cena činí 138.594 Kč. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních
předpisů.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: )
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2) Prodej části pozemku p. č. 971/1, jehož součástí je stavba č. p. 266,
Příbram I a pozemku p. č. 972/3, to vše v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0842/2021 34
1) ukládá
 OSM předložit materiál na zasedání Zastupitelstva města Příbram
 
 1. , Odbor správy majetku
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o výpůjčku jednacího sálu v budově na nám. T. G. Masaryka 121,
Příbram I

Usnesení číslo: R.usn.č.0843/2021 35
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o výpůjčce jednacího sálu v budově č. p. 121, nám. T. G.

Masaryka, Příbram I, mezi městem Příbram jako půjčitelem a vypůjčitelem,
kterým je Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (A3V VISK), se sídlem V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk,
IČO 00641111, ve dnech 17.09.2021 a 15.10.2021, vždy od 08.00 hodin do 14.00
hodin s tím, že následný úklid jednacího sálu, kuchyňky, chodby, sociálního zařízení
a schodiště zajistí bezprostředně po skončení akcí vypůjčitel

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení zemního kabelového
vedení NN – pozemek p. č. 4737 v k. ú. Příbram – ve prospěch pozemků p. č.
4589/1 a p. č. 4589/3, oba v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0844/2021 36
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p.

č. 4737 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemků p. č. 4589/1 a p. č. 4589/3, oba v k. ú. Příbram, přičemž
v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto
smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, který bude v té době vlastníkem
pozemků, v jejichž prospěch se věcné břemeno zřizuje, s tím, že spolu s oprávněným a povinným z
věcného břemene bude ve smluvních dokumentech uveden i investor předmětné stavby, společnost ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, jako
ten, kdo poskytne povinnému náhradu za zřízení věcného břemene.

Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům bude provedeno v souladu s platnou právní úpravou dle
zákona o oceňování majetku a jeho předpokládaná minimální cena činí 1.000 Kč. Cena věcného břemene
bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Žádost o výpůjčku nebytových prostor v Příbrami III, Dlouhá ul. č. p. 163

Usnesení číslo: R.usn.č.0845/2021 37
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor – 1 místnost o výměře cca 8 m² v

1. nadzemním podlaží budovy č. p. 163 v ul. Dlouhá, Příbrami III, která je součástí
pozemku p. č. 440 v k. ú. Příbram, mezi půjčitelem městem Příbram a vypůjčitelem,
kterým je Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,
se sídlem Hornická 327, 261 01, Příbram - Příbram II, IČO 42731259, k využití
místnosti ke skladovým účelům, a to od 10.09.2021, na dobu neurčitou.

 
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
na projekt „Realizace soustav DČOV v místních částech města Příbram – Bytíz
a Zavržice“

Usnesení číslo: R.usn.č.0846/2021 38
1) schvaluje
 1. revokaci usn. č. 1175/2019 ze dne 09.12.2019, a  to ve znění „přijetí dotace ze Státního fondu životního

prostředí na projekt „Realizace soustav DČOV v místních částech města Příbram – Bytíz a Zavržice“, a
to ve výši 2.010.000,00 Kč ze státního rozpočtu“,

2. přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí na projekt „Realizace soustav DČOV v místních
částech města Příbram – Bytíz a Zavržice“, a to ve výši max. 1.340.000,00 Kč ze státního rozpočtu,

3. uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt „Realizace
soustav DČOV v místních částech města Příbram – Bytíz a Zavržice“.

 

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

 
Cena vstupného na akce Junior klub - září-prosinec 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0847/2021 39
1) schvaluje
 cenu vstupného na akce pořádané Městským kulturním centrem Příbram v Junior

klubu v období září – prosinec 2021

• Oldies party – 100,00 Kč na místě
• Koncerty kapel - 120,00 Kč předprodej / 150,00 Kč na místě
• Přednáška – 15.9. - Vandráci v Příbrami – 200,00 Kč předprodej /250,00 Kč

na místě
• Koncert – 9. 10. – Noisy Pots, Bratři - 150,00 Kč předprodej / 200,00 Kč na

místě
• Koncert – 30. 10. – Gaia Mesiah - 150,00 Kč předprodej / 200,00 Kč na místě
• Koncert – 12. 11. – 7krát3 - 150,00 Kč předprodej / 200,00 Kč na místě
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• Koncert - 26.11. - Bert and Friends - 150,00 Kč předprodej / 200,00 Kč na
místě

• Koncert – 11. 12. – Špejbl´s Helprs- 150,00 Kč předprodej / 200,00 Kč na
místě

 
 

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

 
Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2020

Usnesení číslo: R.usn.č.0848/2021 40
1) doporučuje
 ZM vzít na vědomí celoroční  hospodaření a  závěrečný účet Svazku

obcí pro vodovody a kanalizace za rok  2020 včetně Zprávy KÚ Středočeského
kraje o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za období od
1.1.2020 do 31.12.2020 a účetní závěrku Svazku obcí pro vodovody a kanalizace
za období 01.01.2020 do 31.12.2020.

 

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

 
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za rok 2020

Usnesení číslo: R.usn.č.0849/2021 41
1) doporučuje
 ZM vzít na vědomí celoroční hospodaření a  závěrečný účet Dobrovolného svazku

obcí ORP Příbram za rok 2020 včetně Zprávy KÚ Středočeského kraje o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2020 a účetní závěrku Dobrovolného svazku obcí
ORP Příbram za období 01.01.2020 do 31.12.2020.

 

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

 
Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2020

Usnesení číslo: R.usn.č.0850/2021 42
1) doporučuje
 ZM vzít na vědomí celoroční hospodaření a  závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského

regionu za rok 2020 včetně Zprávy KÚ Středočeského kraje o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2020 a účetní závěrku Svazku obcí Podbrdského regionu za
období 01.01.2020 do 31.12.2020.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy, Příbram VII,
Bratří Čapků 278 a vyhlášení konkursního řízení

Usnesení číslo: R.usn.č.0851/2021 43
1) bere na vědomí
 oznámení paní Evy Kočendové o skončení ve funkci ředitelky Mateřské školy, Příbram VII, Bratří Čapků

278 se sídlem Bratří Čapků 278, 261 01 Příbram VII ke dni 31.12.2021.
 
2) vyhlašuje
 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, zřizované městem Příbram Mateřská škola, Příbram VII, Bratří Čapků
278 se sídlem Bratří Čapků 278.

 
3) schvaluje
 text vyhlášení konkursního řízení dle předloženého návrhu.
 
4) pověřuje
 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.

 
 1. , Odbor školství, kultury a sportu
 

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

 
Opravy mostů - 1. část – zrušení

Usnesení číslo: R.usn.č.0852/2021 44
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Opravy mostů – 1. část“ (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 zrušení dílčí veřejné zakázky „Opravy mostů – 1. část“ a o jejím opětovném vypsaní za obdobných

podmínek.
 
3) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související se zrušením a opětovným vypsánímím dílčí veřejné zakázky dle

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

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Plánovací smlouva na vybudování a zkolaudování zpevněné veřejné účelové
komunikace na parcelách č. 228/10 a 249/14 v k.ú. Kozičín

Usnesení číslo: R.usn.č.0853/2021 45
1) bere na vědomí
 žádost žadatelů a znění plánovací smlouvy na vybudování a zkolaudování zpevněné

veřejné účelové komunikace na parcelách č. 228/10 a 249/14 v k.ú. Kozičín
s manžely XXXXXXXXX XXXXXX a XXXXXXXXXX XXXXXX a paní XXXXXXXXXX
XXXXXXXXX.

 
2) schvaluje
 uzavření plánovací smlouvy na vybudování a zkolaudování zpevněné veřejné účelové

komunikace na parcelách č. 228/10 a 249/14 v k.ú. Kozičín s manžely XXXXXXXXX
XXXXXX a XXXXXXXXXX XXXXXX a paní XXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

 

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

 
Projektová dokumentace – Most Ryneček – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0854/2021 46
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Projektová dokumentace – Most Ryneček“ (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 MIDAKON

s.r.o., se sídlem Na Návsi 18/4, 620 00 Brno, IČO: 08927677, za celkovou nabídkovou cenu 510 000
Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Projektová dokumentace – Most Ryneček“ se společností MIDAKON
s.r.o., se sídlem Na Návsi 18/4, 620 00 Brno, IČO: 08927677, za celkovou nabídkovou cenu 510 000
Kč bez DPH.

 
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: )
 

 
Sanace stěn a dna štolové zděné kanalizační stoky,ul.Pražská Příbram –
výběr dodavatele
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Usnesení číslo: R.usn.č.0855/2021 47
1) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky s názvem „Sanace stěn a dna štolové zděné

kanalizační stoky, ul. Pražská Příbram“ tak, že vybírá nabídku společnosti 1.SčV, a.s. se sídlem Ke
Kablu 971, 100 00 Praha 10, IČO: 475 497 93 za nabídkovou cenu 56.470 Kč bez DPH za jeden běžný
metr. 

 
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: )
 

 
Zpracování projektové dokumentace – úprava křižovatky u Q klubu – výběr
dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0856/2021 48
1) bere na vědomí
 informaci o minitendru „Zpracování projektové dokumentace – úprava křižovatky u Q klubu“ (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
238 000 Kč bez DPH.

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

2. uzavření prováděcí smlouvy na zakázku „Zpracování projektové dokumentace – úprava
křižovatky u Q klubu“ se společností PSDS s.r.o., se sídlem Trabantská 673/18, 190 15 Praha
9 - Satalice, IČO: 28098064, za celkovou nabídkovou cenu 238 000 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: )
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Zajištění technického vybavení na akci XIV. Příbramské svatohorské šalmaje

Usnesení číslo: R.usn.č.0857/2021 49
1) schvaluje
 uzavření smlouvy mezi městem Příbram a p. Milanem Vitišem, Milín 85, 262 31 Milín,

IČO 71355286, na technické zabezpečení akce Příbramská svatohorská šalmaj za
cenu 130.200,00 Kč (tj. 157.542,00 Kč včetně DPH ve výši 21%).

 

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

 
Rozpočtové změny města na rok 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0858/2021 50
1) schvaluje
 RZ 0154 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci příjmů kapitoly

741 - OE (neinvestiční přijaté transfery, ÚZ 33063 ) a běžných výdajů kapitoly
719 - OVV (místní akční plán II ORP Příbram) z důvodu přijetí účelové neinvestiční
dotace ve výši 1.425.000,00 Kč na projekt MAP II ORP Příbram, číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011094.

 
2) schvaluje
 RZ0152 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 dle usnesení RM R. usn. č.

51/2021 bodu II. ze dne 25.01.2021 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční
přijaté transfery, ÚZ 33063) z důvodu přijetí transferů MŠMT dle Rozhodnutí
o poskytnutí dotace č. 19_075/0013580-01 na projekt „Inkluzivní vzdělávání v
Příbrami - 2. etapa" registrační číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013580
ve výši 3.550.244,87 Kč a běžných výdajů kapitoly kapitoly 788 - ŠŠZ z důvodu
zaslání dotací jednotlivým školským zařízením v celkové výši 4.367.613,45 (v tom
3.550.244,87 Kč přijaté transfery a 817.368,58 Kč finanční prostředky z rozpočtu
města) na realizaci projektu a další úpravy v rámci běžných výdajů kapitoly 719 -
OVV (spoluúčast projektu).

 

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

 
Žádost o vydání souhlasu města s opravou kulturní památky rejstř. č. ÚSKP
104172 - Pomník padlých za první světové války

Usnesení číslo: R.usn.č.0859/2021 51
1) schvaluje
 přímé zadání zakázky v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2021 „Zásady a postupy

při zadávání veřejných zakázek“ ze dne 26.02.2021 a uzavření smlouvy o dílo na
transfer, uložení a restaurátorské práce, týkající se kulturní památky rejstř. č. ÚSKP
104172 - Pomník padlých za první světové války, umístěný na pozemku p. č. 31, k. ú.
Příbram, v Příbrami I, Arnoštovy sady, se zhotovitelem – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX,
za nabídkovou cenu, která nepřesáhne výši 800.000,00 Kč, k ceně bude připočtena
příslušná sazba DPH.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: )
 

 
Uzavření partnerských smluv na akce Města Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0860/2021 52
1) schvaluje
 uzavření partnerských smluv s níže uvedenými subjekty, které finančně podpoří

akce Města Příbram takto:

Amber Plasma a.s.  

- částka – 20.000,00 Kč

 - akce – XIV. Příbramská svatohorská šalmaj

 

SVZ Centrum s.r.o.

- částka – 10.000,00 Kč

- akce – Letňák fest

 

ZAT a.s.

- částka – 20.000,00 Kč

- akce – Letňák fest

 
 

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

 
DNS na opravy a údržbu budov v majetku města Příbram – nezařazení
dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0861/2021 53
1) rozhodla
 o nezařazení společnosti EXAKT spol. s r. o., se sídlem Sedlice 74, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem,

IČO: 48949108 do dynamického nákupního systému.
 
2) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o nezařazení dodavatele do dynamického

nákupního systému s názvem „DNS na opravy a údržbu budov v majetku města Příbram“ dle bodu 1.
tohoto usnesení.

 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
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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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