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MěÚ Příbram

 
Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 13.12.2021

 
Číslo Název Předkladatel

R.usn.č.1142/2021 Schválení programu včetně návrhu změn a
doplňků

R.usn.č.1143/2021 Žádost o schválení navýšení úhrad za ubytování
v domově seniorů Centra sociálních a zdravotních
služeb města Příbram od 1. 2. 2022

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.1144/2021 Žádost o schválení navýšení úhrady za nocleh od
1. 1. 2022 u služby noclehárna

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.1145/2021 Změna provozní doby služby "noclehárna" a
"nízkoprahové denní centrum" od 1. 1. 2022

Mgr. Tomáš Cipra,
DiS.

R.usn.č.1146/2021 Městské lesy Příbram s.r.o. – Dodatek č. 2 ke
smlouvě o výkonu funkce

Mgr. Zorka
Brožíková

R.usn.č.1147/2021 Přijetí účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů
a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové
situace

Ing. Marika Vašková

R.usn.č.1148/2021 Revokace usnesení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 523/OSH/2021 na akci „Schody u ZŠ, Školní ul."

Mgr. Ondřej Klečka

R.usn.č.1149/2021 Opatření pro cyklisty Nový rybník – Drkolnov -
Dodatek č. 1 k SoD

Mgr. Ondřej Klečka

R.usn.č.1150/2021 Uzavření smlouvy o spolupráci při revitalizaci
zeleně s Římskokatolickou farností u kostela
Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora

Bc. Zuzana
Kučerová

R.usn.č.1151/2021 Uzavření sponzorské smlouvy se společností
BILLA, spol. s r. o., na obnovu svatohorských sadů

Bc. Zuzana
Kučerová

R.usn.č.1152/2021 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace
Partnerství

Ing. Petr Walenka

R.usn.č.1153/2021 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 572/OŽP/2021
Revitalizace dřevin v Příbrami - méněpráce

Ing. Petr Walenka

R.usn.č.1154/2021 Podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu
kultury a obnovy památek na projekt „Příbramská
svatohorská šalmaj“

Mgr. Markéta
Herynková

R.usn.č.1155/2021 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt
„Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě
Příbram I. etapa"

Mgr. Markéta
Herynková

R.usn.č.1156/2021 Přidělení sociálního bytu PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.1157/2021 Návrh na přidělení bytu v DPS PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.1158/2021 Žádost o finanční příspěvek pro talentované děti PhDr. Luděk Fára
R.usn.č.1159/2021 Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2021 Ing. Venuše

Štochlová
R.usn.č.1160/2021 Změny rozpisu rozpočtu 2021 Ing. Venuše

Štochlová
R.usn.č.1161/2021 Rozpočtová opatření na rok 2021 Ing. Venuše

Štochlová
R.usn.č.1162/2021 Žádost o schválení odpisu nedobytné pohledávky

MŠ Pohádka
Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1163/2021 Návrh rozpočtů příspěvkových organizací na rok
2022 a střednědobých výhledů na roky 2023 –
2024

Ing. Venuše
Štochlová
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R.usn.č.1164/2021 Projektová dokumentace suterénu bývalého GŘ
Rudných dolů Příbram (2) – vyloučení a výběr
dodavatele

Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1165/2021 Domov seniorů – smlouva o připojení k distribuční
soustavě NN

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1166/2021 Dohoda o provedení překládky podzemního vedení
veřejné komunikační sítě v ul. Gen. Kholla

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1167/2021 Projektová dokumentace rekonstrukce Malé scény
divadla A. Dvořáka

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

R.usn.č.1168/2021 Projednání přerušení, popřípadě omezení provozu
mateřských škol v období vánočních prázdnin

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1169/2021 Projekt Trenéři ve škole_dodatek Ing. Lea Enenkelová
R.usn.č.1170/2021 Výsledek konkursního řízení na obsazení

pracovního místa ředitele Mateřské školy, Příbram
VII, Bratří Čapků 278

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1171/2021 Koncepce prevence kriminality města Příbram na
období 2022 - 2023

Ing. Lea Enenkelová

R.usn.č.1172/2021 Žádost Ing. Vladimíra Králíčka, prezidenta SK
Spartak Příbram, z.s., se sídlem Žižkova čp. 326,
261 01 Příbram II o povolení umístění sloganu
oddílu na budovu čp. 326 v Příbrami II v areálu SK
Spartak Příbram a uvnitř předmětné budovy

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.1173/2021 Žádost Ivany Švandelíkové, nájemce prostoru k
podnikání v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka čp.
100 - 101, IČO 71706895, o souhlas s podnájmem

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.1174/2021 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 1157/
MERK/2015 ze dne 3.9.2015

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.1175/2021 Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 1156/
MERK/2015 ze dne 3.9.2015

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.1176/2021 Pronájem bytu č. 12 v Příbrami VI, U Dolu Anna
čp. 26

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.1177/2021 Pronájem bytové jednotky č. 14 v Příbrami VII, tř.
Osvobození čp. 306

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.1178/2021 Dodatek č. 1 k SOD č. 952/MERK/2021 na
investiční akci – Modernizace lůžkového
evakuačního výtahu vč. UPS, PB VIII/100

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.1179/2021 Návrh na uzavření smlouvy na servis evakuačního
výtahu v Příbrami VIII, ul. Brodská 100

Ing. Pavla Sýkorová

R.usn.č.1180/2021 Informace o podané výpovědi nájemní smlouvy č.
A 145/OSM/2020 ze dne 23.06.2020

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1181/2021 Dodatek č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí
smlouvy o připojení pro odběrné místo Kulturní
dům č. A 1012/OSM/2017 ze dne 20. 12. 2017

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1182/2021 Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram č.
1018/2021 ze dne 1.11.2021

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1183/2021 Návrh na doprojednání věcného břemene uložené
plynovodní přípojky přes pozemek p. č. 2728/2 v
k. ú. Příbram

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1184/2021 Informace o podané výpovědi smlouvy o nájmu
nebytových prostor č. 28/2003/394/OSB/K ze dne
07.01.2004, ve znění pozdějších dodatků

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1185/2021 Žádost o zřízení věcného břemene budoucího
uložení vodovodní přípojky, kanalizační přípojky

Mgr. Žaneta
Vaverková
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a zklidňující šachty kanalizace – pozemek p. č.
3812/41 v k. ú. Příbram

R.usn.č.1186/2021 Návrh na doprojednání ocenění věcného břemene
budoucího uložení vedení NN - pozemek p. č. 58/3
v k. ú. Brod u Příbramě

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1187/2021 Zájezdový minibus – uzavření smlouvy Mgr. Radka
Škubalová

R.usn.č.1188/2021 Návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítě VN - Kulturní dům,
Legionářů 400, 261 01 Příbram VII

Mgr. Žaneta
Vaverková

R.usn.č.1189/2021 Změny rozpisu rozpočtu na rok 2021 Ing. Venuše
Štochlová

R.usn.č.1190/2021 Změny rozpisu rozpočtu 2021 Ing. Venuše
Štochlová

 
Projednané informace na programu jednání dne: 13.12.2021

 
 Název Předkladatel

Zahájení, kontrola zápisu a usnesení z minulé RM,
určení ověřovatelů
Informace členů RM
Interpelace
Přivaděč VDJ Kozičín VDJ Orlov - uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene -
služebnosti

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

Různé
Dodatek č. 1 k SOD investiční akce „Příbram,
rekonstrukce ul. Obecnická“

Ing. Markéta
Pavlištová Havlová

 
 
 

Materiály zamítnuty na programu jednání dne: 13.12.2021
 

Číslo Název Předkladatel

Žádost o individuální dotaci na projekt „Údržba
areálu SK SPARTAK Příbram"

Ing. Lea Enenkelová
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Schválení programu včetně návrhu změn a doplňků

Usnesení číslo: R.usn.č.1142/2021 4
1) schvaluje
 upravený program dnešního jednání RM.
 

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

 
Žádost o schválení navýšení úhrad za ubytování v domově seniorů Centra
sociálních a zdravotních služeb města Příbram od 1. 2. 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1143/2021 5
1) schvaluje
 navýšení úhrad za ubytování v domově seniorů Centra sociálních a zdravotních

služeb města Příbram od 1. 2. 2022 dle důvodové zprávy.
 

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

 
Žádost o schválení navýšení úhrady za nocleh od 1. 1. 2022 u služby
noclehárna

Usnesení číslo: R.usn.č.1144/2021 6
1) schvaluje
 navýšení úhrady za nocleh u služby "noclehárna" Centra sociálních a zdravotních

služeb města Příbram od 1. 1. 2022 dle důvodové zprávy.
 

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

 
Změna provozní doby služby "noclehárna" a "nízkoprahové denní centrum"
od 1. 1. 2022

Usnesení číslo: R.usn.č.1145/2021 7
1) bere na vědomí
 změnu provozní doby služeb noclehárna a nízkoprahové denní centrum od 1. 1.

2022 dle důvodové zprávy.
 

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

 
Městské lesy Příbram s.r.o. – Dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce

Usnesení číslo: R.usn.č.1146/2021 8
1) schvaluje
 1) základní měsíční odměnu jednatele společnosti Městské lesy Příbram s.r.o.,

IČO: 265 05 720, Ing. Františka Chytky, ve výši dle přílohy č. 2 tohoto materiálu
s účinností od 01.01.2022.
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2) Dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti Městské lesy Příbram
s.r.o., IČO: 265 05 720, uzavřený s Ing. Františkem Chytkou, nar. XXXXXXXXXX, ve
znění uvedeném v příloze tohoto materiálu.

 
2) konstatuje, že
 tato rozhodnutí jsou rozhodnutími města Příbram jako jediného společníka společnosti

Městské lesy Příbram s.r.o., identifikační číslo 265 05 720, při výkonu působnosti valné
hromady této společnosti ve smyslu § 102 ods. 2 písm. c) zákona o obcích.

 

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

 
Přijetí účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření
přijatá v rámci řešení krizové situace

Usnesení číslo: R.usn.č.1147/2021 9
1) schvaluje
 1.  přijetí účelové neinvestiční dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá

v rámci řešení krizové situace ve výši 270.000 Kč z rozpočtu Středočeského kraje,

2.  uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pokrytí prvotních nákladů a
nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace.

 

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

 
Revokace usnesení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 523/OSH/2021 na akci
„Schody u ZŠ, Školní ul."

Usnesení číslo: R.usn.č.1148/2021 10
1) revokuje
 usnesení č. 1006/2021 ze dne 01.11.2021.
 
2) schvaluje
 provedení stavebních prací, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr původního

závazku ze smlouvy o dílo č. 523/OSH/2021 a jsou nezbytné pro dokončení akce
„Schody u ZŠ, Školní ul." dle rozpočtu z 27.09.2021 a které představují vícepráce
ve výši 144 066,59 Kč bez DPH (tj. 174 320,57 Kč s DPH), dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 6.

 

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

 
Opatření pro cyklisty Nový rybník – Drkolnov - Dodatek č. 1 k SoD

Usnesení číslo: R.usn.č.1149/2021 11
1) schvaluje
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 změnu závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, který představuje vícepráce ve
výši 131.627,74 Kč bez DPH (dle změnového listu č. 1 vyjma položek: 1/R/5_013
ve výši 33.713,60 Kč a 13/R/5_013 ve výši 14.904,96 Kč).

 
2) ukládá
 OSH ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 696/OSH/2021 ze dne 12.03.2021, dle bodu I. tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor silničního hospodářství
 

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

 
Uzavření smlouvy o spolupráci při revitalizaci zeleně s Římskokatolickou
farností u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora

Usnesení číslo: R.usn.č.1150/2021 12
1) schvaluje
 uzavření smlouvy s Římskokatolickou farností u kostela Nanebevzetí Panny Marie

Příbram – Svatá Hora, IČO: 18608621, jejímž předmětem je dohoda smluvních stran
o spolupráci při revitalizaci a údržbě zeleně.

 
2) ukládá
 OKCR zajistit uzavření smlouvy v souladu s bodem I. tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor komunikace a cestovního ruchu
 

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

 
Uzavření sponzorské smlouvy se společností BILLA, spol. s r. o., na obnovu
svatohorských sadů

Usnesení číslo: R.usn.č.1151/2021 13
1) schvaluje
 1. uzavření sponzorské smlouvy se společností BILLA, spol. s r.o., IČO: 00685976,

jejímž předmětem je dohoda smluvních stran o podmínkách poskytnutí účelového
sponzorského peněžního daru v částce 1.523.833 Kč na obnovu svatohorského
sadu,

2. přijetí sponzorského daru ve výši 1.523.833 Kč.
 
2) ukládá
 OKCR zajistit uzavření smlouvy v souladu s bodem I. tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor komunikace a cestovního ruchu
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace Partnerství

Usnesení číslo: R.usn.č.1152/2021 14
1) schvaluje
 přijetí nadačního příspěvku ve výši 350 000 Kč od Nadace Partnerství, IČO

45773521, se sídlem Údolní 33, Brno na realizaci projektu Alej Svobody 2021
- Sázení na Vojnách, a to formou věcného plnění - zajištění 100 ks stromů,
nářadí, materiálu na výsadbu (kůly, příčníky, ochrana kmene) a realizaci akce
výsadby.

 
2) ukládá
 Odboru životního prostředí učinit právní kroky k uzavření smlouvy dle bodu č. 1

tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor životního prostředí
 

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

 
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 572/OŽP/2021 Revitalizace dřevin v Příbrami -
méněpráce

Usnesení číslo: R.usn.č.1153/2021 15
1) schvaluje
 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 572/OŽP/2021 se společností KHL

- EKO, a. s., IČO 26160277, se sídlem Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov ve
smyslu Změnového listu č. 1, tedy úpravu o méněpráce, které poníží cenu za dílo
o 43 114 Kč.  

 
2) ukládá
 Odboru životního prostředí učinit právní kroky k uzavření dodatku smlouvy dle

bodu č. 1 tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor životního prostředí
 

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

 
Podání žádosti o dotaci do Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
na projekt „Příbramská svatohorská šalmaj“

Usnesení číslo: R.usn.č.1154/2021 16
1) schvaluje
 podání žádosti o dotaci do Programu 2022 pro poskytování dotací na podporu kultury z rozpočtu

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na projekt „Příbramská
svatohorská šalmaj“.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Výměna svítidel
veřejného osvětlení ve městě Příbram I. etapa"

Usnesení číslo: R.usn.č.1155/2021 17
1) bere na vědomí
 změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě

Příbram I. etapa“, jehož znění je uvedeno v příloze tohoto materiálu. Změnou se upravuje termín ukončení
realizace projektu.

 

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

 
Přidělení sociálního bytu

Usnesení číslo: R.usn.č.1156/2021 18
1) schvaluje
 přidělení sociálního bytu č. 23, Příbram VI, U Dolu Anna 26, pro pana XXXXXX XXXXXX

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

 

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

 
Návrh na přidělení bytu v DPS

Usnesení číslo: R.usn.č.1157/2021 19
1) schvaluje
 1) přidělení bytu č. 6 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro paní XXXXX XXXXXXXXXX

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

2) přidělení bytu č. 7 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro paní XXXX XXXXXXXXX
XXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXX podle Směrnice
č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“,

3) přidělení bytu č. 7 v DPS Příbram VI - Březové Hory, nádvoří Msgre. Korejse 155,
pro pana XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
XXX podle Směrnice č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů
ve vlastnictví města Příbram",

4) přidělení bytu č. 54 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro paní XXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX X podle Směrnice
č. 5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram",

5) přidělení bytu č. 22 v DPS Příbram III, Průběžná 143, pro paní XXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXX podle Směrnice č.
5/2021/MěÚ „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram".
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Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost o finanční příspěvek pro talentované děti

Usnesení číslo: R.usn.č.1158/2021 20
1) schvaluje
 1.  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 17.400,00 Kč pro subjekt Hokejový

klub HC Příbram, z.s.,se  sídlem Legionářů 378, Příbram VII, 261 01 Příbram, IČO:
47072741, na úhradu členských příspěvků XXXXXXX XXXXXX ve výši 5.800,00
Kč, na úhradu členských příspěvků XXXXXXXXX XXXXXXX ve výši 5.800,00 Kč a
na úhradu členských příspěvků XXXXXXXX XXXXXXXXX ve výši 5.800,00 Kč,a to
za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím
zřízeným, či založeným, a to ke dni podpisu smlouvy,

2.  uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem hokejový klub HC Příbram, z.s. se
sídlem Legionářů 378, Příbram VII, 261 01 Příbram, IČO: 47072741, o poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 17.400,00 Kč na úhradu členských příspěvků,

3.  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.600,00 Kč pro subjekt SK Spartak
Příbram, spolek,se sídlem Žižkova 694, Příbram II, 261 01, IČO: 61904889, na
úhradu členských příspěvků XXXX XXXXXXX, ve výši 2.600,00 Kč, a to za podmínky
splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či
založeným, a to ke dni podpisu smlouvy,

4.  uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem SK Spartak Příbram, spolek, se
sídlem Žižkova 694, Příbram II, 261 01, IČO: 61904889, o poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 2.600,00 Kč na úhradu členských příspěvků.

 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu města na rok 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.1159/2021 21
1) schvaluje
 RZ0235 - úpravu rozpisu rozpočtu města v rámci kapitálových výdajů kapitoly 792

- FOVM v souladu s usnesením RM č. usn. 51/2021 bodu II. ze dne 25.01.2021.
 
2) schvaluje
 RZ0256 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v rámci kapitálových výdajů

v souladu s unesením RM č.usn. 51/2021 bodu II. ze dne 25.01.2021, tj. navýšení
výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ o částku 4.850.000,00 Kč,  snížení výdajů kapitoly 723
- OŽP o částku 2.500.000,00 Kč a snížení  výdajů kapitoly 790 - FOP o částku
2.350.000,00 Kč z důvodu posílení investičních transferů pro školy a školská zařízení.
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3) schvaluje
 RZ 0266 - úpravu rozpisu rozpočtu na rok 2021 v rámci běžných výdajů v

souladu s usnesením RM č. usn. 51/2021 bodu II. ze dne 25.1.2021, tj. navýšení
výdajů kapitoly 739 - TS o částku 1.500.000,00 Kč, snížení výdajů kapitoly 792
- FOVM o částku 480.267,03 Kč a snížení výdajů kapitoly 777 - OŠKS o částku
1.019.732,97 Kč z důvodu navýšení neinvestičního příspěvku organizaci Technické
služby města Příbram, p.o.

 
4) schvaluje
 RZ0268 - úpravu rozpisu rozpočtu v souladu usnesení RM č. usn. 51/2021 bodu

II. ze dne 25.1.2021 v rámci běžných výdajů kapitoly 719 - OVV v celkové výši
620.000,00 Kč.

 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.1160/2021 22
1) schvaluje
 RZ0259 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 dle usnesení RM ze dne 25.1.2021, R. usn. č.

51/2021, bodu II. v rámci kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM.
 
2) schvaluje
 RZ0267 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 dle usnesení RM ze dne 25.1.2021, R. usn. č.

51/2021, bodu II. v rámci běžných výdajů kapitoly 749 - MěRK.
 
3) schvaluje
 RZ0269 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 dle usnesení RM ze dne 25.1.2021, R. usn. č.

51/2021, bodu II. v rámci běžných výdajů kapitoly 789 - OSH.
 
4) schvaluje
 RZ0270 - úpravu rozpisu rozpočtu na rok 2021 v rámci běžných výdajů tj. snížení kapitoly 789 – OSH

o částku 1.151.744,00 Kč a navýšení kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši  v souladu
s usnesením RM č. usn. 51/2021 bodu II. ze dne 25.1.2021

 
5) schvaluje
 RZ0271 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 dle usnesení RM ze dne 25.1.2021, R. usn. č.

51/2021, bodu II. v rámci kapitálových výdajů kapitoly 786 - OIRM.
 

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

 
Rozpočtová opatření na rok 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.1161/2021 23
1) schvaluje
 RZ0184 - rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2021, tj. navýšení

příjmů kapitoly  741 - OE ve výši 74.413,50 Kč a navýšení běžných výdajů
kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodu vratky nespotřebované dotace ze ZŠ,
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Příbram VII, 28. října 1 "Obědy do škol ve Středočeském kraji III", č. projektu
CZ.30.X.0/0.0/0.0/20_010/0000054.

 

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

 
Žádost o schválení odpisu nedobytné pohledávky MŠ Pohádka

Usnesení číslo: R.usn.č.1162/2021 24
1) schvaluje
 odpis nedobytné pohledávky MŠ Pohádka ve výši 449,00 Kč.
 

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

 
Návrh rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2022 a střednědobých
výhledů na roky 2023 – 2024

Usnesení číslo: R.usn.č.1163/2021 25
1) schvaluje
 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 příspěvkové

organizace Základní škola pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II
v předloženém znění včetně neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši
4.260.000,00 Kč.

 
2) schvaluje
 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 příspěvkové

organizace Základní škola Příbram - Březové Hory, Prokopská 337,  v předloženém
znění včetně neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 3.100.000,00 Kč.

 
3) schvaluje
 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 příspěvkové

organizace Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace
v předloženém znění včetně neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši
2.300.000,00 Kč.

 
4) schvaluje
 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 příspěvkové

organizace Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 v předloženém znění
včetně neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 3.650.000,00 Kč.

 
5) schvaluje
 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 příspěvkové

organizace Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 v předloženém znění včetně
neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 4.200.000,00 Kč.

 
6) schvaluje
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 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 příspěvkové
organizace Základní škola, Příbram VII, Školní 75 v předloženém znění včetně
neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 3.320.000,00 Kč.

 
7) schvaluje
 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024  příspěvkové

organizace Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, základní škola a střední
škola v předloženém znění včetně neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši
3.550.000,00 Kč.

 
8) schvaluje
 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 příspěvkové

organizace Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75 v předloženém znění včetně
neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 950.000,00 Kč.

 
9) schvaluje
 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 příspěvkové

organizace Školní jídelna, Příbram II, K Zátiší 274 v předloženém znění včetně
neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 950.000,00 Kč.

 
10) schvaluje
 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 příspěvkové

organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram  v předloženém znění
včetně neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 416.000,00 Kč.

 
11) schvaluje
 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024  příspěvkové

organizace Základní umělecká škola, Příbram I, nám. T.G.M. 155 v předloženém
znění včetně neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 677.000,00 Kč.

 
12) schvaluje
 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 příspěvkové

organizace Mateřská škola V Zahradě v předloženém znění včetně neinvestičního
příspěvku zřizovatele ve výši 450.000,00 Kč.

 
13) schvaluje
 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 příspěvkové

organizace Mateřská škola Kličkova vila v předloženém znění včetně neinvestičního
příspěvku zřizovatele ve výši 536.000,00 Kč.

 
14) schvaluje
 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 příspěvkové

organizace Mateřská škola Klubíčko v předloženém znění včetně neinvestičního
příspěvku zřizovatele ve výši 839.000,00 Kč.

 
15) schvaluje
 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024  příspěvkové

organizace Mateřská škola Perníková chaloupka v předloženém znění včetně
neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 810.000,00 Kč.

 
16) schvaluje
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 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 příspěvkové
organizace Mateřská škola 28. října 55, Příbram VII v předloženém znění včetně
neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 756.000,00 Kč.

 
17) schvaluje
 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 příspěvkové

organizace Mateřská škola, Příbram VII, Bří Čapků 278 v předloženém znění včetně
neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 1.079.000,00 Kč.

 
18) schvaluje
 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 příspěvkové

organizace Mateřská škola Pohádka v předloženém znění včetně neinvestičního
příspěvku zřizovatele ve výši 946.000,00 Kč.

 
19) schvaluje
 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 příspěvkové

organizace Mateřská škola, Příbram VII, Jana Drdy 496 v předloženém znění včetně
neinvestičního příspěvku zřizovatele 1.728.000,00 Kč.

 
20) schvaluje
 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 příspěvkové

organizace Mateřská škola, Příbram III, Jungmannova 91 v předloženém znění
včetně neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 1.100.000,00 Kč.

 
21) schvaluje
 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 příspěvkové

organizace Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131 v předloženém znění včetně
neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 1.302.000,00 Kč.

 
22) schvaluje
 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 příspěvkové

organizace Mateřská škola pod Svatou Horou v předloženém znění včetně
neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 450.000,00 Kč.

 
23) schvaluje
 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 příspěvkové

organizace Alternativní mateřská škola v předloženém znění včetně neinvestičního
příspěvku zřizovatele ve výši 450.000,00 Kč.

 
24) schvaluje
 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 příspěvkové

organizace Mateřská škola Rybička v předloženém znění včetně neinvestičního
příspěvku zřizovatele ve výši 450.000,00 Kč.

 
25) schvaluje
 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 příspěvkové

organizace CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM
v předloženém znění včetně neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši
42.500.000,00 Kč.

 
26) schvaluje
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 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 příspěvkové
organizace Divadlo A. Dvořáka Příbram v předloženém znění včetně neinvestičního
příspěvku zřizovatele ve výši 31.800.000,00 Kč.

 
27) schvaluje
 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 příspěvkové

organizace Galerie Františka Drtikola Příbram v předloženém znění včetně
neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 3.500.000,00 Kč.

 
28) schvaluje
 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 příspěvkové

organizace Knihovna Jana Drdy v předloženém znění včetně neinvestičního
příspěvku zřizovatele ve výši 13.400.000,00 Kč.

 
29) schvaluje
 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 příspěvkové

organizace Sportovní zařízení města Příbram v předloženém znění včetně
neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 35.000.000,00 Kč.

 
30) schvaluje
 rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 - 2024 příspěvkové

organizace Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace v předloženém
znění včetně neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 103.729.420,00,00 Kč (z
toho 18.729.420,00 Kč na TKO).

 

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

 
Projektová dokumentace suterénu bývalého GŘ Rudných dolů Příbram (2) –
vyloučení a výběr dodavatele

Usnesení číslo: R.usn.č.1164/2021 26
1) bere na vědomí
 informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Projektová dokumentace suterénu bývalého GŘ Rudných

dolů Příbram (2)“ (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 společnosti ARTENDR s.r.o., se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký Osek, IČO: 24190853

z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek;

2) 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: 28911288, za celkovou nabídkovou cenu
345 000,00 Kč bez DPH.

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

2) uzavření smlouvy na zakázku „Projektová dokumentace suterénu bývalého GŘ Rudných dolů Příbram
(2)“ se společností TO SYSTÉM s.r.o., se sídlem V Brance 83, 261 01 Příbram, IČO: 28911288, za
celkovou nabídkovou cenu 345 000,00 Kč bez DPH.
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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: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Domov seniorů – smlouva o připojení k distribuční soustavě NN

Usnesení číslo: R.usn.č.1165/2021 28
1) schvaluje
 uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční

soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) – číslo: 21_SOBS01_4121884025
(Domov seniorů, Žežická ul., Příbram VII), se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, přičemž
podíl města Příbram na nákladech spojených s připojením bude činit 50.000,00
Kč.

 
2) ukládá
 OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření smlouvy o připojení dle bodu I.

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

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

 
Dohoda o provedení překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě
v ul. Gen. Kholla

Usnesení číslo: R.usn.č.1166/2021 30
1) schvaluje
 uzavření dohody o provedení překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě v ul. Gen Kholla,

Příbram se společností Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001, se sídlem náměstí Junkových
2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 a uhrazení nákladů souvisejících s přípravou a realizací překládky.

 

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

 
Projektová dokumentace rekonstrukce Malé scény divadla A. Dvořáka

Usnesení číslo: R.usn.č.1167/2021 31
1) schvaluje
 uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.522/OIRM/2021 na vypracování

projektové dokumentace rekonstrukce Malé scény divadla A. Dvořáka, Legionářů
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400, Příbram VII, s firmou Ing. Karel Cibulka-projekce, se sídlem Gen. R. Tesaříka
136, 261 01 Příbram I, IČO: 11298821, kterým dojde k zapracování změn
uvedených v důvodové zprávě.

 
2) ukládá
 OIRM ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č.

522/ORIM/2021 dle bodu 1 tohoto   usnesení.
 
 1. , Odbor investic a rozvoje města
 
 2. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Projednání přerušení, popřípadě omezení provozu mateřských škol v období
vánočních prázdnin

Usnesení číslo: R.usn.č.1168/2021 32
1) souhlasí
 s přerušením provozu:

1. V MŠ V Zahradě od 23.12.2021 do 31.12.2021
2. V MŠ Kličkova vila od 23.12.2021 do 02 01.2022
3. V MŠ Klubíčko od 27.12.2021 do 31.12.2021
4. V MŠ Perníková chaloupka od 23.12.2021 do 31.12.2021
5. V MŠ 28. října od 23.12.2021 do 31.12.2021
6. V MŠ Pohádka od 23.12.2021 do 31.12.2021
7. V MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496 od 23.12.2021 do 02 01.2022
8. V MŠ pod Svatou Horou od 23.12.2021 do 31.12.2021
9. V Alternativní MŠ od 23.12.2021 do 31.12.2021

10. V MŠ Rybička od 23.12.2021 do 31.12.2021
11. V MŠ Waldorfské školy Příbram od 23.12.2021 do 31.12.2021
12. V MŠ, Příbram III, Jungmannova 91 od 23.12.2021 do 02.01.2022
13. V MŠ Školní 131 od 23.12.2021 do 02.01.2022

s omezením provozu:

1. v MŠ Klubíčko dne 23.12.2021
2. v MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278 od 23.12.2021 do 31.12.2021.

 

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

 
Projekt Trenéři ve škole_dodatek

Usnesení číslo: R.usn.č.1169/2021 33
1) schvaluje
 uzavření Dodatku č. 1 se subjektem Trenéři ve škole, z.s., Pod Marjánkou 1906/12, 169 00 Praha 6 –

Břevnov, IČO: 22877606.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Výsledek konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské
školy, Příbram VII, Bratří Čapků 278

Usnesení číslo: R.usn.č.1170/2021 35
1) jmenuje
 paní  Helenu Adamcovou ředitelkou Mateřské školy, Příbram VII, Bratří Čapků 278

s účinností od 01.01.2022.
 

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

 
Koncepce prevence kriminality města Příbram na období 2022 - 2023

Usnesení číslo: R.usn.č.1171/2021 36
1) doporučuje
 ZM schválit Koncepci prevence kriminality města Příbram na období 2022 – 2023.
 

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

 
Žádost Ing. Vladimíra Králíčka, prezidenta SK Spartak Příbram, z.s., se sídlem
Žižkova čp. 326, 261 01 Příbram II o povolení umístění sloganu oddílu na
budovu čp. 326 v Příbrami II v areálu SK Spartak Příbram a uvnitř předmětné
budovy

Usnesení číslo: R.usn.č.1172/2021 37
1) neschvaluje
 umístění reklamního poutače na fasádě budovy v Příbrami II, ul. Žižkova čp. 326

(o velikosti dle podané žádosti ze dne 19.11.2021) pro SK Spartak Příbram, z.s.,
zastoupený Ing. Vladimírem Králíčkem.

 
2) schvaluje
 umístění reklamního poutače uvnitř budovy v Příbrami II, ul. Žižkova čp. 326 (o

velikosti dle podané žádosti ze dne 19.11.2021) pro SK Spartak Příbram, z.s.,
zastoupený Ing. Vladimírem Králíčkem, a to bezúplatně, za splnění podmínek, že:

a) Uhradí veškeré náklady - na zhotovení reklamy, její instalaci či následnou
demontáž. SK Spartak Příbram z.s. je povinen zajistit odbornou montáž reklamy
tak, aby stěny uvnitř domu  byly co nejméně narušeny a umístění reklamy splňovalo
veškeré bezpečnostní prvky.

b) V případě ukončení nájmu budou stěny uvnitř budovy po umístění reklamních
prvků uvedeny do původního stavu.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Žádost Ivany Švandelíkové, nájemce prostoru k podnikání v Příbrami I, nám.
T. G. Masaryka čp. 100 - 101, IČO 71706895, o souhlas s podnájmem

Usnesení číslo: R.usn.č.1173/2021 38
1) bere na vědomí
 ukončení podnájmu části prostor k podnikání v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka

čp. 100-101 s paní XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXX XXX XXX XXX XX
XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX která poskytovala v prostoru Energy klubu masáže
nohou – reflexní terapii, pedikúru a lektorské služby do 31.07.2021.

 
2) schvaluje
 podnájem části prostor k podnikání v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka čp. 100-101,

ve kterém je nájemcem XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX, pro terapeuta
XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXX XXX XXXXXXXX, za  plnění
podmínky usnesení FV č. 28/2015 ze dne 06.05.2015 a dále za podmínky, že
nájemce na své náklady, či podnájemce na své náklady, zajistí veškerá souhlasná
stanoviska (např. KHS Středočeského kraje aj.) s provozováním svých služeb v
podnajatých prostorách.

 

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

 
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 1157/MERK/2015 ze dne 3.9.2015

Usnesení číslo: R.usn.č.1174/2021 39
1) schvaluje
 prodloužení smlouvy o dílo č. 1157 /MERK/2015 o další 1 rok spolupráce,

navýšení smluvní měsíční odměny za služby dle důvodové zprávy ad 1) tab. č.
2 a to formou dodatku č. 5 k smlouvě o dílo  č. 1157/MERK/2015, uzavřené dne
03.09.2015 mezi objednavatelem - Městem Příbram, Tyršova čp. 108, 261 01
Příbram, IČO: 00243132, DIČ: CZ 00243132 a zhotovitelem – Ivana Pajtaiová,
Správa a údržba nemovitostí, se sídlem Příbram V – Zdaboř, Lomená 549, 261 01,
IČO: 69380627, není plátce DPH. Předmětem uzavření dodatku č. 5 je změna ust.
čl. X – ukončení a zánik smlouvy a změna  čl. III - odměna za poskytované služby
a změna obsahu přílohy č. 1a. Příloha č. 2 zůstává v původním znění dle dodatku
č. 4.

 
 
2) ukládá
 MěRK zúřadovat uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 1157/MERK/2015 ze

dne 03.09.2015 dle bodu 1) tohoto usnesení.
 
 1. , Městská realitní kancelář
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 1156/MERK/2015 ze dne 3.9.2015

Usnesení číslo: R.usn.č.1175/2021 40
1) schvaluje
 prodloužení smlouvy o dílo č. 1156 /MERK/2015 o další 1 rok spolupráce,

navýšení smluvní měsíční odměny za služby dle důvodové zprávy ad 1) tab.
č. 2 a to formou dodatku č. 8 k smlouvě o dílo  č. 1156/MERK/2015, uzavřené
dne 03.09.2015 mezi objednavatelem - Městem Příbram, Tyršova čp. 108, 261
01 Příbram, IČO: 00243132, DIČ: CZ 00243132 a zhotovitelem – ÚKLIDOVÝ
SERVIS-Pb s.r.o., Lomená 549, Příbram V - Zdaboř, 261 01, IČO 27409384, DIČ
CZ 27409384, plátce DPH, zast. jednatelem společnosti p. Ivanou Pajtaiovou.
Předmětem uzavření dodatku č. 8 je změna ust. čl. X – ukončení a zánik smlouvy
a změna  čl. III- odměna za poskytované služby a změna obsahu příloh č. 1b, 4b.
Příloha č. 2a  zůstává v původním znění dle dodatku č. 7.

 
2) ukládá
 MěRK zúřadovat uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo č. 1156/MERK/2015 ze

dne 03.09.2015 dle bodu 1) tohoto usnesení.
 
 1. , Městská realitní kancelář
 

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

 
Pronájem bytu č. 12 v Příbrami VI, U Dolu Anna čp. 26

Usnesení číslo: R.usn.č.1176/2021 41
1) schvaluje
 pronájem bytu č. 12 v Příbrami VI, U Dolu Anna č.p. 26 pro:

XXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX bytem X XXXX XXXX XXX XXX XXX XX

XXXXXXX XXX na dobu určitou 2 let, za cenu 115 Kč/m2/měsíc.
 

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

 
Pronájem bytové jednotky č. 14 v Příbrami VII, tř. Osvobození čp. 306

Usnesení číslo: R.usn.č.1177/2021 42
1) schvaluje
 pronájem bytové jednotky č.14 v Příbrami VII, tř. Osvobození čp. 306 pro:

XXXXXX XXXXXXXX, bytem Čs. armády čp. 5, 261 01 Příbram IV, na dobu určitou

2 let, za cenu 112 Kč/m2/měsíc.
 

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Dodatek č. 1 k SOD č. 952/MERK/2021 na investiční akci – Modernizace
lůžkového evakuačního výtahu vč. UPS, PB VIII/100

Usnesení číslo: R.usn.č.1178/2021 43
1) schvaluje
 1) prodloužení termínu pro plnění dle smlouvy o dílo č. 952/MERK/2021, a to s

odvoláním na ustanovení čl. XII – další ujednání, odst. 12.1. předmětné smlouvy o
dílo, a to nejdéle o délku časového úseku od vzniku překážky plnění do odpadnutí
této překážky, počítaného od data odpadnutí této překážky. Odpadnutí překážky
musí být zhotovitelem – Výtahy Příbram s.r.o., se sídlem Gen. R. Tesaříka 135, 261
01 Příbram I, IČO: 24800503 prokazatelně doloženo,
 
2) provedení dodatečně navržených změn oproti projektové dokumentaci na
investiční akci „Modernizace lůžkového evakuačního výtahu včetně náhradního
zdroje napájení evakuačního výtahu  (UPS)“ dle Změnového listu č. 1 zhotovitele,
které představují změnu některých prováděných prací. Cena díla sjednaná ve
smlouvě o dílo č.952/MERK/2021 (1.867.714,00 Kč bez DPH) bude navýšena o
9.589,00 Kč bez DPH na částku 1.877.303,00 Kč bez DPH.

 
2) ukládá
 MěRK ve spolupráci s OPVZ administrovat uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 952/MERK/2021 ze dne 27.09.2021 (usn. RM č. 916/2021) podle bodu 1  ad 1)
a ad 2) tohoto usnesení.

 
 1. , Městská realitní kancelář
 
 2. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Návrh na uzavření smlouvy na servis evakuačního výtahu v Příbrami VIII, ul.
Brodská 100

Usnesení číslo: R.usn.č.1179/2021 44
1) bere na vědomí
 předložený návrh smlouvy na servis evakuačního výtahu v domě s pečovatelskou

službou v Příbrami  VIII, ul. Brodská čp. 100.
 
2) schvaluje
 uzavřít smlouvu o servisu evakuačního výtahu (č. výtahu 1006/2021) s firmou

Výtahy Příbram s.r.o. zast. p. Pavlem Scharhagem, jednatelem firmy, se sídlem
Generála. R. Tesaříka 135, 261 01 Příbram, IČ 24800503, DIČ CZ 24800503, v
domě s pečovatelskou službou v Příbrami VIII, ul. Brodská, čp. 100.

 

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

 
Informace o podané výpovědi nájemní smlouvy č. A 145/OSM/2020 ze dne
23.06.2020
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Usnesení číslo: R.usn.č.1180/2021 45
1) bere na vědomí
 informaci o výpovědi nájemní smlouvy č. A 145/OSM/2020 ze dne 23.06.2020, ve

znění dodatku č. 1 ze dne 19.04.2021, podanou ze strany nájemce – společností
MUDr. Ivana Hlaváčová s.r.o., se sídlem Žežice 112,  261 01 Příbram, IČO 29415756,
s tím, že nájemní vztah zaniká ke dni 31.12.2021.

 

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

 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení pro odběrné
místo Kulturní dům č. A 1012/OSM/2017 ze dne 20. 12. 2017

Usnesení číslo: R.usn.č.1181/2021 46
1) schvaluje
 uzavření Dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční

soustavě do napěťové hladiny 22 kV (VN) uzavřené na základě žádosti o připojení č. 4121725912,
mezi městem Příbram a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, pro odběrné místo Legionářů 400, Příbram VII, Kulturní dům, a to
ve smyslu jeho návrhu v příloze předloženého materiálu. Tento dodatek s pořadovým číslem 3 prodlužuje
lhůtu pro splnění povinností ČEZ Distribuce a.s. do 30.03.2023.

 

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

 
Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram č. 1018/2021 ze dne
1.11.2021

Usnesení číslo: R.usn.č.1182/2021 47
1) schvaluje
 revokaci usnesení Rady města Příbram č. 1018/2021 ze dne 1.11.2021.
 

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

 
Návrh na doprojednání věcného břemene uložené plynovodní přípojky přes
pozemek p. č. 2728/2 v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.1183/2021 48
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložené plynovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram p. č.

2728/2 v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01
Ústí nad Labem, IČO 27295567.

 

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Informace o podané výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor č.
28/2003/394/OSB/K ze dne 07.01.2004, ve znění pozdějších dodatků

Usnesení číslo: R.usn.č.1184/2021 49
1) bere na vědomí
 informaci o výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 28/2003/394/OSB/K ze dne 07.01.2004, ve

znění pozdějších dodatků č. 1 až 5, mezi městem Příbram a nájemcem, kterým je společnost Pramaz,
s.r.o., se sídlem Příbram III, Smetanova 277, PSČ 261 01, IČO 27065421, podanou ze strany nájemce
s tím, že nájemní vztah zaniká ke dni 31.12.2021.

 
2) schvaluje
 zveřejnění záměru pronájmu prostor o celkové výměře cca 150,56 m2 v budově č. p. 129, ul. Školní v

Příbrami VIII, která je součástí pozemku p. č. 4239/24, vše v katastrálním území Příbram, na úřední desce
MěÚ Příbram, a to po datu 31.12.2021.

 

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

 
Žádost o zřízení věcného břemene budoucího uložení vodovodní přípojky,
kanalizační přípojky a zklidňující šachty kanalizace – pozemek p. č. 3812/41
v k. ú. Příbram

Usnesení číslo: R.usn.č.1185/2021 50
1) schvaluje
 zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky a kanalizační přípojky přes pozemek ve vlastnictví

města Příbram p. č. 3812/41 v k. ú. Příbram, a dále zřízení věcného břemene umístění zklidňující šachty
kanalizace na pozemku ve vlastnictví města Příbram p. č. 3812/41 v k. ú. Příbram,  ve prospěch pozemku
p. č. 3812/201 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 pozemku, v jehož prospěch se věcné břemeno zřizuje.

Věcné břemeno bude oceněno zvlášť pro každou inž. síť dle "Zásad", a to:
pozemek p. č.3812/41 – komunikace III. tř., ostatní pozemek
– uložení křížením komunikace za cenu 700 Kč/bm, uložení podélné do komunikace za cenu 200 Kč/bm,
uložení v ostatním pozemku za cenu 50 Kč/bm
– umístění zklidňující šachty kanalizace (0,07 m2)  za cenu 100 Kč/ks

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

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

 
Návrh na doprojednání ocenění věcného břemene budoucího uložení vedení
NN - pozemek p. č. 58/3 v k. ú. Brod u Příbramě

Usnesení číslo: R.usn.č.1186/2021 51
1) schvaluje
 doplnění usnesení Rady města Příbram č. 0832/2021 ze dne 6.9.2021 o ocenění věcného břemene na

pozemku p. č. 58/3 v k. ú. Brod u Příbramě, a to uložení vedení NN protlakem pod komunikací za cenu
200 Kč/bm.

 

 
Rada města, 29. jednání, dne 13.12.2021 Strana 23/26



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

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

 
Zájezdový minibus – uzavření smlouvy

Usnesení číslo: R.usn.č.1187/2021 52
1) schvaluje
 uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Zájezdový minibus“ tak, že vybírá nabídku

společnosti TEZAS servis a.s. se sídlem Panelová 289, 190 15 Praha 9 – Satalice, IČO: 24765180 za
nabídkovou cenu 2 790 000,00 Kč bez DPH, a to po uplynutí zákonných lhůt.

 
2) ukládá
 OPVZ učinit právní kroky související s uzavřením smlouvy k veřejné zakázce dle bodu 1. tohoto usnesení.
 
 1. , Odbor práva a veřejných zakázek
 

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

 
Návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě
VN - Kulturní dům, Legionářů 400, 261 01 Příbram VII

Usnesení číslo: R.usn.č.1188/2021 53
1) schvaluje
 uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí VVN a VN mezi městem Příbram a

společností ČEZ ESCO, a.s., Duhová 1444/2, 144 00 Praha, IČO 03592880, pro odběrné místo: Legionářů
400, 261 01 Příbram VII (Kulturní dům), na období od 01.01.2022 do 31.12.2022 ve výši 6.060,00 Kč/
MWh. Nabídka na dodávku je přílohou předloženého materiálu.

 

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

 
Změny rozpisu rozpočtu na rok 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.1189/2021 54
1) schvaluje
 RZ0279 - úpravu rozpisu rozpočtu města v souladu s usnesením RM č. 51/2021

bodu II. ze dne 25.1.2021 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery),
běžných výdajů kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční transfery) a běžných výdajů
kapitoly 789 - OSH z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace pro Centrum
sociálních a zdravotních služeb na provoz záchytné a protialkoholní stanice v celkové
výši 1.290.000,00 Kč.

 
2) schvaluje
 RZ0280 - úpravu rozpisu rozpočtu města v souladu s usn. RM č. 51/2021 bodu

II. ze dne 25.1.2021 v rámci příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční transfery) a
běžných výdajů kapitoly 778 - DAD (neinvestiční transfery) z důvodu přijetí dvou
neinvestičních účelových dotací z KÚ Středočeského kraje pro Divadlo A. Dvořáka
na podporu činnosti divadel v celkové výši 1.181.520,00 Kč.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
 

 
Změny rozpisu rozpočtu 2021

Usnesení číslo: R.usn.č.1190/2021 55
1) schvaluje
 RZ0275 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 dle usnesení RM ze dne 25.1.2021, R. usn. č.

51/2021, bodu II. v rámci kapitálových výdajů kapitoly 792 - OIRM.
 
2) schvaluje
 RZ0276 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 v souladu s usnesením RM č. usn. 51/2021 bodu II.

ze dne 25.01.20221  v rámci příjmů kapitoly 741 - OE ( neinvestiční transfery ) a běžných výdajů kapitoly
717 - MP z důvodu přijetí dotace, ÚZ 14036, ve výši 210.000,00 Kč na podporu mimořádného ohodnocení
strážníků MP v souvislosti s epidemií Covid 19.

 
3) schvaluje
 RZ0277 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 dle usnesení RM ze dne 25.1.2021, R. usn. č.

51/2021, bodu II. v rámci běžných výdajů kapitoly 792 - FOVM.
 
4) schvaluje
 RZ0278 - úpravu rozpisu rozpočtu na rok 2021 v rámci kapitálových výdajů tj.snížení kapitoly 749 - MěRK

o částku 586.729,00 Kč a navýšení kapitoly 759 - MKC ve stejné výši  v souladu s usnesením RM č. usn.
51/2021 bodu II. ze dne 25.1.2021 z důvodu pořízení užitkového vozu Peugeot Boxer. 

 
5) schvaluje
 RZ0282 - úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2021 dle usnesení RM ze dne 25.1.2021, R. usn. č.

51/2021, bodu II. v rámci běžných výdajů kapitoly 786 - OIRM.
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 

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

Ověřuje
Ing. Petr Rotter v.r.

Ověřuje
 
 
 

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

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

Zapsal
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