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MěÚ Příbram

 
Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 18.10.2021

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.0950/2021 Schválení programu včetně návrhu změn a
doplňků

R.usn.č.0951/2021 Žádost o schválení dodatku č. 2 k Veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace na sociální služby pro
rok 2021

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.0952/2021 Návrh změny OZV o regulaci používání zábavní
pyrotechniky

JUDr. Jaroslava
Vodičková

R.usn.č.0953/2021 Rozšíření MKDS 2021 (nové kamerové body) –
uzavření smluv

JUDr. Jaroslava
Vodičková

R.usn.č.0954/2021 HC Příbram z.s. / HC Baník Příbram s.r.o. - souhlas
zřizovatele s přenecháním předmětu výpůjčky

Jan Slaba

R.usn.č.0955/2021 Platové ohodnocení personál Junior klub Bc. Vlastimil Ševr
R.usn.č.0956/2021 Poskytnutí vstupenek na představení Cirk La

Putyka dárcům krve pro Oblastní nemocnici
Příbram

Bc. Vlastimil Ševr

R.usn.č.0957/2021 Návrh programu 31. zasedání ZM dne 08.11.2021 Mgr. Ivana Novotná-
Kuzmová

R.usn.č.0958/2021 Návrh na zvýšení poplatku za vyhrazení trvalého
parkovacího místa

Mgr. Ondřej Klečka

R.usn.č.0959/2021 Podání žádosti o nadační příspěvek na akci
"Rozsvěcení vánočnho stromu 2021 v Příbrami"

Mgr. Markéta
Herynková

R.usn.č.0960/2021 Přijetí dotace na projekt "Implementace programů
zlepšování kvality ovzduší na území města Příbram
2"

Mgr. Markéta
Herynková

R.usn.č.0961/2021 Přidělení sociálního bytu PhDr. Luděk
FáraMgr. Jan
Konvalinka

R.usn.č.0962/2021 Návrh na přidělení bytu v DPS PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.0963/2021 Cyklostojany – výběr dodavatele Mgr. Radka

Škubalová
R.usn.č.0964/2021 Souvislé opravy komunikace v ulici U Školy –

výběr dodavatele
Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0965/2021 Analýza provozování vodohospodářské
infrastruktury města Příbram – odevzdání popisné
části

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0966/2021 Návrh z jednání bytové komise ze dne 6.10.2021 Ing. Pavla Sýkorová
R.usn.č.0967/2021 Dodatek č. 1 k SOD č. 541/MěRK/2020 na

investiční akci „Stavební úpravy v budově čp. 69,
Hradební ulice, Příbram I

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.0968/2021 Lávky v areálu Nový rybník – uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0969/2021 Parkovací dům - Milínská ulice Příbram Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0970/2021 Milínská ulice - revitalizace uličního prostoru Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.0971/2021 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 - výsledky
šetření stížnosti ČŠI

Ing. Lea Enenkelová
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R.usn.č.0972/2021 Výsledek konkursního řízení na obsazení
pracovního místa ředitele Alternativní mateřské
školy

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0973/2021 Jmenování členů konkursní komise pro konkursní
řízení na obsazení pracovního místa ředitele
Mateřské školy, Příbram VII, Bratří Čapků 278

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0974/2021 Akční plán rozvoje sportu Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.0975/2021 Waldorfská škola Příbram – žádost ředitele školy

o souhlas zřizovatele s přerušením provozu
mateřské školy

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.0976/2021 Změny rozpisu rozpočtu na rok 2021 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0977/2021 Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2021 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0978/2021 Rozpočtová opatření - změny rozpočtu města na
rok 2021

Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0979/2021 Návrh na odpis pohledávek Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0980/2021 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství

Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0981/2021 Zhodnocení dočasně volných finančních prostředkůIng. Venuše
Štochlová

R.usn.č.0982/2021 Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu budovy, č.
p. 39 - Junior Klub, Příbram VIII, která je součástí
pozemku p. č. 4213/6 a pozemku p. č. 4213/9, to
vše v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0983/2021 Smlouva o nájmu částí pozemků p. č. 2268 a p. č.
2269/1, oba v k. ú. Příbram, pro instalaci a provoz
dobíjecích stanic pro elektromobily

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0984/2021 Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu
na částech pozemků p. č. 219/59 a p. č. 284/2,
oba v katastrálním území Zdaboř

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0985/2021 Návrh na uzavření smlouvy o připojení k
distribuční soustavě z hladiny nízkého napětí –
chata Granit

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0986/2021 Žádost o zřízení věcného břemene uložení
závlahového systému - pozemky p. č. 1140/1 a
1138/1, oba v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0987/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení zemního kabelového vedení NN a umístění
1 ks zděného pilíře – pozemek p. č. 541/11 v k. ú.
Březové Hory

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0988/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení STL plynovodní přípojky – pozemek p. č.
2017 v k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0989/2021 Výkup pozemků p.č. 2284/15 a p.č 4191/25, oba v
k.ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0990/2021 Návrh na uzavření dodatku č. 2 k mandátní
smlouvě ze dne 13.09.2011 se společností SEVA
Controls s.r.o.

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.0991/2021 Opatření uložená ZM Mgr. Radka
Škubalová
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R.usn.č.0992/2021 Oprava zídky – ul. S. K. Neumanna – vyloučení a
nový výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.0993/2021 Oprava chodníku u podchodu v Mariánské ulici (2)
– výběr dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

 
Projednané informace na programu jednání dne: 18.10.2021

 
 Název Předkladatel

Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM,
určení ověřovatelů
Informace členů RM
Interpelace
Různé
Návrh rozpočtu na rok 2022 Ing. Venuše

Štochlová
Návrh střednědobého výhledu Ing. Venuše

Štochlová
 

 
Rada města, 25. jednání, dne 18.10.2021 Strana 4/20



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.0950/2021 4
1) schvaluje
 upravený program dnešního jednání RM.
 

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

 
Žádost o schválení dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
na sociální služby pro rok 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0951/2021 5
1) schvaluje
 dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na sociální služby pro

rok 2021.
 

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

 
Návrh změny OZV o regulaci používání zábavní pyrotechniky

Usnesení číslo: R.usn.č.0952/2021 6
1) doporučuje
 ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku o regulaci používání zábavní pyrotechniky.
 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu jednání Zastupitelstva města Příbram dne 08.11.2021.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 Termín:  08.11.2021
 

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

 
Rozšíření MKDS 2021 (nové kamerové body) – uzavření smluv

Usnesení číslo: R.usn.č.0953/2021 7
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o instalaci a provozu kamery Městského kamerového dohlížecího systému Příbram

s Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, se sídlem Jana Palacha 1970,
272 01 Kladno, IČO: 70885371 a dále dodatku č. 1 smlouvy o instalaci a provozu kamery Městského
kamerového dohlížecího systému Příbram s Oblastní nemocnice Příbram, a.s., se sídlem Příbram I 261
01, Gen. Tesaříka 80, IČO: 270 85  031.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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HC Příbram z.s. / HC Baník Příbram s.r.o. - souhlas zřizovatele s přenecháním
předmětu výpůjčky

Usnesení číslo: R.usn.č.0954/2021 8
1) souhlasí
 s přenecháním části předmětu výpůjčky SZM Příbram, p.o., IČO 71217975 do

užívání jinému, a to společnosti HC Baník Příbram s.r.o., IČO 11711426, na dobu
delší než 6 měsíců, dle parametrů uvedených v důvodové zprávě předkládaného
materiálu.

 
2) souhlasí
 s přenecháním části předmětu výpůjčky SZM Příbram, p.o., IČO 71217975 do

užívání jinému, a to zapsanému spolku HC Příbram z.s., IČO 47072741, na dobu
delší než 6 měsíců, dle parametrů uvedených v důvodové zprávě předkládaného
materiálu.

 

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

 
Platové ohodnocení personál Junior klub

Usnesení číslo: R.usn.č.0955/2021 9
1) schvaluje
 navržení platového ohodnocení personálu Junior klubu:

a) provozní - 2.500,00 Kč za akci

b) security - 1.500,00 Kč/osoba za akci.
 

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

 
Poskytnutí vstupenek na představení Cirk La Putyka dárcům krve pro
Oblastní nemocnici Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0956/2021 10
1) schvaluje
 poskytnutí vstupenek na představení Cirk La Putyka dárcům krve pro Oblastní

nemocnici Příbram.
 

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

 
Návrh programu 31. zasedání ZM dne 08.11.2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0957/2021 11
1) souhlasí
 s návrhem programu 31. zasedání ZM dne 08.11.2021 s tím, že do programu

budou zahrnuty i další materiály určené na základě jednání RM dne 18.10.2021.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Návrh na zvýšení poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa

Usnesení číslo: R.usn.č.0958/2021 12
1) bere na vědomí
 informace o stavu vyhrazeného parkování.
 
2) ukládá
 Odboru silničního hospodářství:

pozastavit schvalování placených parkovacích míst.
 
 1. , Odbor silničního hospodářství
 

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

 
Podání žádosti o nadační příspěvek na akci "Rozsvěcení vánočnho stromu
2021 v Příbrami"

Usnesení číslo: R.usn.č.0959/2021 13
1) schvaluje
 podání žádosti o nadační příspěvek do Skupiny ČEZ na projekt „Rozsvěcení

vánočního stromu 2021 v Příbrami" s příspěvkem ve výši 30.000,00 Kč.
 

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

 
Přijetí dotace na projekt "Implementace programů zlepšování kvality ovzduší
na území města Příbram 2"

Usnesení číslo: R.usn.č.0960/2021 14
1) schvaluje
 přijetí dotace ve výši 825.000,00 Kč na projekt „Implementace programů zlepšování

kvality ovzduší na území města Příbram 2" ze Státního fondu životního prostředí
České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí.

 

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

 
Přidělení sociálního bytu

Usnesení číslo: R.usn.č.0961/2021 15
1) schvaluje
 přidělení sociálního bytu č. 19, Příbram IV, Čs. armády 5, pro paní XXXX XXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla
pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram".
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Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Návrh na přidělení bytu v DPS

Usnesení číslo: R.usn.č.0962/2021 16
1) schvaluje
 1) přidělení bytu č. 31/616 v DPS Příbram VIII, Brodská 102, pro pana XXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX X podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla
pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram".

2) přidělení bytu č. 12/214 v DPS Příbram VIII, Brodská 101, pro paní XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX
podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví
města Příbram".

3) přidělení bytu č. 47/813 v DPS Příbram VIII, Brodská 101, pro paní
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXX
podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví
města Příbram".

4) přidělení bytu č. 39 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro paní XXXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XX podle
Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města
Příbram".

5) přidělení bytu č. 19 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro pana XXXXX XXXXXXXX
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ
„Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram".

6) přidělení bytu č. 28/512 v DPS Příbram VIII, Brodská 101, pro paní XXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXX podle Směrnice
č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram".

7) přidělení bytu č. 17 v DPS Příbram VII, Jana Drdy 494, pro pana XXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXX podle Směrnice
č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města
Příbram".                    

8) přidělení bytu č. 45 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro pana XXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ
„Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram".

 
2) neschvaluje
 přidělení bytu č. 25/506 v DPS Příbram VIII, Brodská 100, pro pana XXXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXpodle Směrnice č. 5/2021/MěÚ
„Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram".
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Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Cyklostojany – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0963/2021 17
1) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky s názvem „Cyklostojany“ tak, že vybírá

nabídku společnosti Brimet s.r.o. se sídlem Jeremenkova 9, Praha 4 147 00, IČO: 27596699 za
nabídkovou cenu 1 968 000,00 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: )
 

 
Souvislé opravy komunikace v ulici U Školy – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0964/2021 18
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Souvislé opravy komunikace v ulici U Školy“ (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 ČNES

dopravní stavby, a.s., se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, IČO 47781734, za celkovou
nabídkovou cenu 988 004,89 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Souvislé opravy komunikace v ulici U Školy“ se společností ČNES
dopravní stavby, a.s., se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, IČO 47781734, za celkovou
nabídkovou cenu 988 004,89 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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Analýza provozování vodohospodářské infrastruktury města Příbram –
odevzdání popisné části

Usnesení číslo: R.usn.č.0965/2021 19
1) bere na vědomí
 informaci o odevzdání popisné části k dílu „Analýza provozování vodohospodářské infrastruktury města

Příbram“, kterou předložil zhotovitel Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. se sídlem Nábřežní 90/4,
150 56 Praha 5 IČO: 47116901.

 
2) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související se zhotovením navazující části díla.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Návrh z jednání bytové komise ze dne 6.10.2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0966/2021 20
1) neschvaluje
 přenechání jiného volného bytu v Příbrami IV, Čs. armády č.p.4, byt číslo 4 pro

PVO, 1+0, výměra 48,35m2, á 61,66Kč/m2/měsíc, na dobu dvou let, XXXX
XXXXXXX XXXXXXX,  t. č. bytem Příbram IV, Čs. armády čp. 4, byt číslo 8
  a uzavření nového nájemního vztahu s XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX (bez
spolubydlících) za splnění podmínek daných platnou směrnicí č. 5/2021.  

 

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

 
Dodatek č. 1 k SOD č. 541/MěRK/2020 na investiční akci „Stavební úpravy v
budově čp. 69, Hradební ulice, Příbram I

Usnesení číslo: R.usn.č.0967/2021 21
1) stahuje
 předložený materiál z dnešního jednání RM.
 

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

 
Lávky v areálu Nový rybník – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí

Usnesení číslo: R.usn.č.0968/2021 22
1) schvaluje
 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k objektu nových

lávek ke stavbě „Lávky v areálu Nový rybník přes Příbramský potok - Příbram“
s Povodím Vltavy, státním podnikem, IČO: 70889953, se sídlem Praha 5 -
Smíchov, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha a uhradit jednorázovou úplatu za
zřízení služebnosti, která bude rovna násobku celkového skutečného rozsahu na
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pozemku v m² a jednotkové ceny služebnosti ve výši 471,00 Kč/m² bez DPH,
s připočtením ceny  za administraci ve výši 5 550,00 Kč bez DPH.

 

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

 
Parkovací dům - Milínská ulice Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0969/2021 23
1) bere na vědomí
 vyhotovení technické studie proveditelnosti stavby projektu Parkovací dům – ulice

Milínská v Příbrami firmou H.A.N.S. stavby, a.s.
 

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

 
Milínská ulice - revitalizace uličního prostoru

Usnesení číslo: R.usn.č.0970/2021 24
1) bere na vědomí
 vyhotovení studie na revitalizaci celého uličního prostoru městské třídy Milínské

firmou M – Projekce s.r.o.
 
2) ukládá
 OIRM ve spolupráci s OPVZ zahájit výběrové řízení na zhotovitele projektové

dokumentace revitalizace celého uličního prostoru Milínské ulice v Příbrami.
 
 1. , Odbor investic a rozvoje města
 
 2. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 - výsledky šetření stížnosti ČŠI

Usnesení číslo: R.usn.č.0971/2021 25
1) bere na vědomí
 výsledky šetření stížnosti na právnickou osobu Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 provedeného

Českou školní inspekcí ve dnech
16. – 21. září 2021.

 

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

 
Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele
Alternativní mateřské školy
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Usnesení číslo: R.usn.č.0972/2021 26
1) jmenuje
 paní Alenu Kubátovou, DiS. ředitelkou Alternativní mateřské školy s účinností od 01.11.2021.
 

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

 
Jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení
pracovního místa ředitele Mateřské školy, Příbram VII, Bratří Čapků 278

Usnesení číslo: R.usn.č.0973/2021 27
1) jmenuje
 konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové

organizace Mateřská škola, Příbram VII, Bratří Čapků 278 ve složení:
pan/paní
Mgr. Zorka Brožíková, člen určený zřizovatelem, předseda komise
Mgr. Jarmila Potůčková, člen určený zřizovatelem
Mgr. Blanka Suchanová, člen určený krajským úřadem
Bc. Jana Zochová, inspektor ČŠI
Mgr. Miroslav Včelař, 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
Hana Suchá, 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 konkursní komise paní Ing. Leu

Enenkelovou.
 

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

 
Akční plán rozvoje sportu

Usnesení číslo: R.usn.č.0974/2021 28
1) doporučuje
 ZM

1) schválit vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sportu 2020 - 2021 v předloženém znění.
2) schválit Akční plán rozvoje sportu 2022 – 2023 v předloženém znění.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu jednání ZM dne 08.11.2021.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Waldorfská škola Příbram – žádost ředitele školy o souhlas zřizovatele s
přerušením provozu mateřské školy

Usnesení číslo: R.usn.č.0975/2021 29
1) souhlasí
 s přerušením provozu mateřské školy Waldorfské školy Příbram – mateřské školy, základní

školy a střední školy během podzimních prázdnin, tj. ve dnech 27.– 29.10.2021, z organizačních
a provozních důvodů.

 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu na rok 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0976/2021 30
1) schvaluje
 RZ0181 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 dle usnesení RM ze dne

25.1.2021, R. usn. č.51/2021, bodu II, v rámci příjmů kapitoly  741 - OE
(neinvestiční transfery, ÚZ 98071) a běžných výdajů kapitoly 719 - OVV  z důvodu
přijetí neinvestiční účelové dotace na výdaje spojené s volbami do  Parlamentu ČR
ve výši 1.229.000,00 Kč.

 
2) schvaluje
 RZ0182 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 dle usnesení RM ze dne

25.1.2021, R. usn. č. 51/2021, bodu II v rámci příjmů  kapitoly 741 - OE
(neinvestiční transfery, ÚZ 13011) a běžných  výdajů kapitoly 719 - OVV z důvodu
přijetí druhé splátky neinvestiční  účelové dotace ve výši 5.745.100,00 Kč z MPSV
na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působmostí v agend
sociálně-právní íochrany dětí na rok 2021.

 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0977/2021 31
1) schvaluje
 RZ0185 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci  příjmů kapitoly

741 – OE (neinvestiční transfery) a běžných výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ z důvodu
přijetí neinvestiční účelové dotace pro MŠ, Příbram III, Jungmannova 91 ve výši
359.688,00 Kč na projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021314 „Šablony III“.

 
2) schvaluje
 RZ0187 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci příjmů kapitoly 741

- OE (neinvestiční transfery) a běžných výdajů kapitoly 779 - GFD z důvodu přijetí
neinvestiční účelové dotace z MK ČR ve výši 185.000,00 Kč na projekt "Ladislav
Sitenský - Putování na kole, obrazová publikace".

 
3) schvaluje
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 RZ0189 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021, v rámci běžných výdajů, tj.
navýšení výdajů kapitoly 739 - TS o částku 1.541.025,00 Kč (neinvestiční příspěvek)
a snížení výdajů kapitoly 778 - (předpoklad dotací) ve stejné výši z důvodu zvýšení
počtu zaměstnanců v organizaci Technické služby města Příbrami.

 
4) schvaluje
 RZ0190 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 na straně výdajů, tj. navýšení

výdajů kapitoly 739 - TS (neinvestiční příspěvek) o částku 1.064.265,00 Kč a snížení
výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ (předpoklad dotací) ve stejné výši z důvodu posílení
neinvestičního příspěvku organizaci Technické služby města Příbrami, p. o.

 
5) schvaluje
 RZ0194 - úpravu rozpisu rozpočtu na rok 2021 v rámci běžných výdajů kapitoly

788 - ŠŠZ z důvodu posílení neinvestičního příspěvku ZŠ, Příbram VII, Bratří Čapků
279, p. o. o částku 600.000,00 Kč z důvodu neplánovaných neodkladných oprav a
k navýšení počtu žáků.

 

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

 
Rozpočtová opatření - změny rozpočtu města na rok 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.0978/2021 32
1) schvaluje
 RZ0186 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2021, tj. navýšení

příjmů kapitoly  741 - OE o částku 78.505,35 Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly
741 - OE o částku z důvodu vratky nespotřebované části dotace z MŠ, Příbram
VIII, Školní 131 na projekt "Obědy do škol ve Středočeském kraji III", č. projektu
CZ.30.X.0/0.0/0.0/20_010/0000054.

 
2) schvaluje
 RZ0191 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2021, tj. navýšení

investičního příspěvku kapitoly 739 - TS o částku 1.500.000,00 Kč a snížení běžných
výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ (předpoklad dotací) ve stejné výši z důvodu rekonstrukce
dětského hřiště na Litavce, s doplněním o street workoutové prvky.

 
3) schvaluje
 RZ0193 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města, tj. snížení běžných

výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ (předpoklad dotací) o částku 53.667,00 Kč a navýšení
kapitálových výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ (investiční příspěvek) ve stejné výši z důvodu
úhrady zabezpečení vstupu do školní jídelny MŠ Pohádka.

 

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

 
Návrh na odpis pohledávek

Usnesení číslo: R.usn.č.0979/2021 33
1) schvaluje
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 odpis pohledávek – poplatků za pobyt na záchytné stanici – v celkové výši
268.314,00 Kč dle přiloženého seznamu.

 

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

 
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství

Usnesení číslo: R.usn.č.0980/2021 34
1) doporučuje
 ZM schválit 

návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s tím,
že sazba poplatku činí 600 Kč.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne

08.11.2021.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 
Zhodnocení dočasně volných finančních prostředků

Usnesení číslo: R.usn.č.0981/2021 35
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o vkladovém účtu s bonifikací s 3měsíční výpovědní lhůtou se společností

J & T BANKA, a. s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, IČO 471 15 378,
a částku 150.000.000,00 Kč s úrokovou sazbou 1,3  %.

 

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

 
Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu budovy, č. p. 39 - Junior Klub,
Příbram VIII, která je součástí pozemku p. č. 4213/6 a pozemku p. č.
4213/9, to vše v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0982/2021 38
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o pronájmu budovy, č. p. 39, Pb VIII (Junior klub), zahrnující

1.PP o výměře 83 m2, 1.NP o výměře 283 m2 a 2.NP o výměře 140 m2, (to vše
blíže specifikováno v geometrickém plánu č. 6312-121/2020 ze dne 18.12.2020
a ve znaleckém posudku č. 1061 – 5/21 ze dne 01.02.2021, jež tvoří přílohy
předloženého materiálu), která je součástí pozemku p. č. 4213/6 v k. ú. Příbram,
a dále pojímá movitý majetek (soupis movitého majetku tvoří přílohu znaleckého
posudku č. 198-7/2021 ze dne 30.07.2021, jež tvoří přílohu předloženého materiálu)
a o pronájmu nově vzniklého pozemku p. č. 4213/9, v k. ú. Příbram, o výměře
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177 m2 (dle bližší specifikace v geometrickém plánu č. 6460-021/2021 ze dne
08.06.2021 a znaleckém posudku č. položky: 1109-53/21 ze dne 22.06.2021), mezi
pronajímatelem městem Příbram a nájemcem, příspěvkovou organizací Sportovní
zařízení města Příbram, se sídlem Legionářů 378, Příbram VII, 261 01 Příbram, IČO
71217975. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
(počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi), zpětně
od 01.07.2020, za účelem provozování kulturně-hudebního klubu. Celkové nájemné
se sjednává ve výši 430.000,00 Kč/rok. K ceně bude připočtena daň z přidané
hodnoty dle platných právních předpisů. Nájemné bude každoročně upraveno o
roční míru inflace za uplynulý kalendářní rok. Nájemce je oprávněn předmět nájmu
podnajmout třetí osobě za cenu, vyplývající z Ceníku služeb – JUNIOR KLUB,
platného v době trvání podnájemního vztahu (přičemž aktuální ceník tvoří přílohu
předloženého materiálu) s tím, že výše podnájemného nesmí stanovenou částku
převyšovat.

 

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

 
Smlouva o nájmu částí pozemků p. č. 2268 a p. č. 2269/1, oba v k. ú.
Příbram, pro instalaci a provoz dobíjecích stanic pro elektromobily

Usnesení číslo: R.usn.č.0983/2021 39
1) schvaluje
 pronájem částí pozemků p. č. 2268 o výměře cca 41 m2 z celkové výměry 884 m2 a p. č. 2269/1 o výměře

cca 41 m2 z celkové výměry 4273 m2 (dle situačního snímku v příloze předloženého materiálu), oba
v k.ú. Příbram, společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČO: 45274649, za
účelem instalace a provozu dobíjecích stanic pro elektromobily (2 dobíjecí stanice pro 4 elektromobily), za
nájemné ve výši 1.000 Kč/rok + DPH, přičemž nájemné bude v prvním roce  smluvního vztahu jednorázově
navýšeno o částku představující ze strany nájemce vyžádané nezbytné investice pronajímatele na
přípravu předmětu pronájmu pro instalaci dobíjecích stanic s předpokládaným odhadem nákladů ve výši
cca 656.000 Kč bez DPH. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 20 let, s ujednáním o právu
nájemce na prodloužení doby nájmu o dalších 10 let, písemným oznámením doručeným pronajímateli
nejpozději 2 měsíce před skončením doby nájmu. S tím, že při porušení smluvních povinností ze strany
pronajímatele (ve smyslu jejich vymezení v návrhu smluvního vztahu, který je přílohou předloženého
materiálu), bude nájemcem účtována smluvní pokuta ve výši 100 Kč za každý den prodlení.

 

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

 
Žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na částech pozemků p. č.
219/59 a p. č. 284/2, oba v katastrálním území Zdaboř

Usnesení číslo: R.usn.č.0984/2021 40
1) stahuje
 předložený materiál z dnešního jednání RM.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Návrh na uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě z hladiny
nízkého napětí – chata Granit

Usnesení číslo: R.usn.č.0985/2021 41
1) schvaluje
 uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého

napětí č. 9001886231, jejíž text je přílohou předloženého materiálu, a to mezi
městem Příbram a společností EG.D, a.s., IČO 28085400, se sídlem Lidická
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, pro odběrné místo Churáňov 224, 384 73
Stachy, EAN 859182400100534257.

 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene uložení závlahového systému - pozemky p.
č. 1140/1 a 1138/1, oba v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0986/2021 42
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení závlahového systému přes pozemky ve vlastnictví města Příbram p.

č. 1140/1 a 1138/1, oba v k. ú. Příbram, ve prospěch SK SPARTAK Příbram, spolek, se sídlem Žižkova
694, Příbram II, 261 01 Příbram, IČO 61904899.

Věcné břemeno bude oceněno částkou 10.000,00 Kč za celou trasu závlahového systému.
Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů.

 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení zemního kabelového
vedení NN a umístění 1 ks zděného pilíře – pozemek p. č. 541/11 v k. ú.
Březové Hory

Usnesení číslo: R.usn.č.0987/2021 43
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p.

č. 541/11 v k. ú. Březové Hory a dále umístění 1 ks zděného pilíře s kabelovou skříní na pozemku ve
vlastnictví města Příbram p. č. 541/11 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, s tím, že náhrada
za zřízení věcného břemene činí 1.000 Kč + DPH podle platných právních předpisů, a to ve smyslu čl. II
odst. 5 vnitřních „Zásad č. 1/2004, o stanovení náhrad za omezení užívání nemovitostí – věcná břemena“.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: nepřítomen 1)
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Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení STL plynovodní přípojky
– pozemek p. č. 2017 v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0988/2021 44
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení STL plynovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p.

č. 2017 v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemků p. č. 2018/1 a p. č. 2018/2, 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.

Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to:
pozemek p. č. 2017 – komunikace III. třídy, chodník, ostatní pozemek
                                – uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm, uložení v chodníku za cenu
                                50 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: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: nepřítomen 1)
 

 
Výkup pozemků p.č. 2284/15 a p.č 4191/25, oba v k.ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.0989/2021 45
1) doporučuje
 ZM schválit výkup pozemků p.č. 2284/15 a p.č 4191/25, oba v k.ú. Příbram,

od podílových spoluvlastníků XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
XXXX XXX XX XXXXXXX XX X XXXXXXX XXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XX X XXXXXXX XXXX, z nichž každý
vlastní podíl ve výši jedné poloviny, za cenu celkem 283.000,00 Kč.

 
2) ukládá
 OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram

dne 8.11.2021.
 
 1. , Odbor vnitřních věcí
 

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

 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 k mandátní smlouvě ze dne 13.09.2011 se
společností SEVA Controls s.r.o.

Usnesení číslo: R.usn.č.0990/2021 46
1) schvaluje
 uzavření dodatku č. 2 k mandátní smlouvě ze dne 13.09.2011, ve znění dodatku

   č. 1 ze dne 24.05.2012 mezi městem Příbram a společností SEVA Controls  s.
r. o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 25798383, ve
smyslu předloženého materiálu.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: nepřítomen 1)
 

 
Opatření uložená ZM

Usnesení číslo: R.usn.č.0991/2021 47
1) schvaluje
 opatření provedená OPVZ k naplnění usnesení ZM č. 589/2021/ZM ze dne 26.04.2021.
 

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

 
Oprava zídky – ul. S. K. Neumanna – vyloučení a nový výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0992/2021 48
1) bere na vědomí
 informaci o dílčí veřejné zakázce „Oprava zídky – ul. S. K. Neumanna“ (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
 1) o vyloučení společnosti ANDAF-TIER s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, IČO 02330407 z důvodu

odstoupení;

2) 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 750 000,00 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Oprava zídky – ul. S. K. Neumanna“ se společností INVESSALES spol.
s r.o., se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha, IČO 62957678, za celkovou nabídkovou cenu 750
000,00 Kč bez DPH.

 
4) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s rozhodnutím o vyloučení dodavatele a 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 chodníku u podchodu v Mariánské ulici (2) – výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.0993/2021 49
1) bere na vědomí
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 informaci o dílčí veřejné zakázce „Oprava chodníku u podchodu v Mariánské ulici (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

Silnice TS s.r.o., se sídlem Voznice – Chouzavá 205, pošta Mníšek pod Brdy, 252 10, IČO: 25796160,
za celkovou nabídkovou cenu
207 722,00 Kč bez DPH.

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

2. uzavření smlouvy na zakázku „Souvislé opravy Pod Struhami“ se společností SILNICE Silnice TS
s.r.o., se sídlem Voznice – Chouzavá 205, pošta Mníšek pod Brdy, 252 10, IČO: 25796160, za
celkovou nabídkovou cenu 207 722,00 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: )
 

 
 
 
 

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

 
 
 

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

Ověřuje
Mgr. Renáta Vesecká v.r.

Ověřuje
 
 
 

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

starosta
 
 
 

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

Zapsal

 
Rada města, 25. jednání, dne 18.10.2021 Strana 20/20


