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Zveřejněná verze dokumentu  je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů.

U s n e s e n í

z jednání Rady města Příbram, konaného dne 07.11.2011
od 12.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, ověřovatelé

Ověřovatelé: Svatopluk Chrastina
                     Martin Poulíček

2) Program včetně návrhů změn a doplňků

P r o g r a m:
1. Zahájení, ověřovatelé
2. Program včetně návrhu změn a doplňků
3. Informace
4. Kontrola zápisu a usnesení
5. Interpelace
6. Garáž na pozemku parc.č. 2521/75 v kat. území Příbram - neudělení výjimky z Nařízení města 

Příbramč. 6/2003, kterým se vyhlašuje stavební uzávěra na výstavbu jednopodlažních garáží ve 
správním území města Příbram - žádost o přehodnocení (staženo z programu)

7. Výsledek poptávkového řízení na dodávku fakturačních vodoměrů
8. Dodatek č. 1 Smlouvy o zvýhodněném úvěru číslo 2003-0454-UV
9. Žádost klubu DEMKA o snížení vstupného do plaveckého bazénu

10. Přehled účasti členů na jednání komisí RM za I. pololetí 
11. Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za I. pololetí
12. Žádost o dotaci (Společenství obcí Čertovo břemeno)
13. Žádost o dotaci (Václav Vorel)
14. Žádost o finanční příspěvek pro společnost KOMPAKT, s.r.o. na realizaci projektu "Sociální 

automobil"  pro organizaci ALKA, o.p.s. Příbram
15. Návrh na projednání projektu Komunitní plán sociálních služeb na území obce s rozšířenou 

působností Příbram
16. Stanovení platu ředitelky MŠ Pohádka
17. Waldorfská škola Příbram – volný den pro žáky
18. Základní škola Jiráskovy sady Příbram – volný den pro žáky
19. Základní škola Příbram VIII, Školní 75 – souhlas s přijetím daru
20. Žádost o příspěvek na činnost – Občanské sdružení DC
21. Rozpočtové změny
22. Žádost o finanční vyrovnání v souvislosti s ukončením nájmu v restauraci v Příbrami I/1
23. Žádost společnosti ZAT - byt pro veřejně prospěšné zaměstnance
24. Žádost p. Kuchařové o přidělení buňky v ubytovně v Příbrami IV - 5 (kasárna)
25. Ustanovení hodnotící komise pro výběrové řízení - IPRM
26. Upomínkové předměty dobrovolným dárcům krve
27. Veřejnoprávní smlouva – zápis údajů do IS ÚIAN pro obec Láz
28. Žádost o zřízení věc. břemene uložení NTL plynovodu v k.ú. Bř. Hory ul. Bratří Čapků
29. Záznam o kontrole – Výzva č. 5 IPRM – Stížnost společenství vlastníků Příbram VII/367-369
30. Havarijní stav šoupat v Příbrami IV a Příbrami VI
31. Různé

R.usn.č.820/2011      
Rada      s c h v a l u j e
              program dnešního jednání.

                                                       hl.  pro  6
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3) Informace

4) Kontrola zápisu a usnesení

5) Interpelace

6) Garáž na pozemku parc. č. 2521/75 v kat. území Příbram – neudělení výjimky z Nařízení města Příbram 
č. 6/2003, kterým se vyhlašuje stavební uzávěra na výstavbu jednopodlažních garáží ve správním území 
města Příbram – žádost o přehodnocení

Materiál stažen z programu jednání RM.

7) Výsledek poptávkového řízení na dodávku fakturačních vodoměrů

R.usn.č.821/2011
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í
            výsledky poptávkového řízení na dodávku fakturačních vodoměrů.

II.  p o v ě ř u j e
společnost 1. SčV, a.s. nákupem fakturačních vodoměrů od společnosti ITRON Czech Republic, s.r.o. 
Množství a provedení vodoměrů bude v souladu s podmínkami poptávkového řízení. Maximální cena 
za dodávku fakturačních vodoměrů za následující 3 roky 2012, 2013 a 2014 bude činit 2.095.700 Kč 
bez DPH.

                                                       hl.  pro  6

8) Dodatek č. 1 Smlouvy o zvýhodněném úvěru číslo 2003-0454-UV

R.usn.č.822/2011
Rada    d o p o r u č u j e  ZM

1) schválit zástavu věcí movitých v hodnotě 153.934.249,- Kč ve prospěch ČMZRB, a.s. Tento soubor 
věcí movitých tvoří technologické vybavení ČOV Příbram,
2) schválit uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o zvýhodněném úvěru číslo 2003-0454-UV.

                                                       hl.  pro  6

9) Žádost Klubu DEMKA o snížení vstupného do plaveckého bazénu Příbram

Hlasováno o návrhu J. Kaiserové.
R.usn.č.823/2011
Rada    I.   s o u h l a s í  

se snížením vstupného do plaveckého bazénu Příbram (sobotní plavání mimo veřejnost  od 08.00      
do 09.30 hodin) pro Klub DEMKA ve výši 35,- Kč za 1,5 hodiny plavání.

II.   u k l á d á
řediteli Sportovního zařízení města Příbram ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví 
oslovit další organizace sdružující zdravotně postižené.

                                                       hl.  pro  6

10) Přehled účasti členů na jednání komisí RM za I. pololetí 2011

R.usn.č.824/2011
Rada     b e r e   n a   v ě d o m í
             přehled účasti členů na jednání  komisí RM za I. pololetí 2011.

                                                       hl.  pro  6
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11) Přehled účasti členů na jednání výborů ZM  za I. pololetí 2011

R.usn.č.825/2011
Rada     b e r e   n a   v ě d o m í
             přehled účasti členů na jednání  výborů ZM za I. pololetí 2011.

                                                       hl.  pro  6

12) Žádost o dotaci (Společenství obcí Čertovo břemeno)

R.usn.č.826/2011
Rada    n e s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace pro Společenství obcí Čertovo břemeno, IČ:70133549, Vítkovo náměstí 69, Sedlec-
Prčice, na údržbu ,,zimních běžkařských tras Greenways Čertovo břemeno“.

                                                       hl.  pro  6

13) Žádost o dotaci …………………

R.usn.č.827/2011
Rada    n e s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace pro pana ………………… na sportovní reprezentaci města Příbram na Mistrovství 
světa v automobilové soutěži Rally San Remo 2011 konaném ve dnech 21. - 25. 9. 2011 v Itálii.

                                                       hl.  pro  6

14) Žádost o finanční příspěvek pro společnost KOMPAKT, s.r.o., na realizaci projektu „Sociální 
automobil“ pro organizaci ALKA, o.p.s. Příbram

R.usn.č.828/2011
Rada    n e s c h v a l u j e 

žádost o finanční příspěvek pro společnost KOMPAKT, s.r.o., na realizaci projektu „Sociální automobil“ 
pro organizaci ALKA, o.p.s. Příbram.

                                                       hl.  pro  6

15) Návrh Komunitního plánu sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Příbram

R.usn.č.829/2011
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í
           „Komunitní plán sociálních služeb ORP Příbram 2011“. 

            II.  d o p o r u č u j e  ZM
            schválit „Komunitní plán sociálních služeb ORP Příbram 2011“.

           III.  u k l á d á 
           odboru sociálních věcí a zdravotnictví tento materiál předložit na jednání ZM.

                                                       hl.  pro  5
                                                                                zdrž. 1 

16) Stanovení platu ředitelky MS Pohádka

R.usn.č.830/2011
Rada    s c h v a l u j e 

návrh odboru školství na stanovení platu ředitelce MŠ Pohádka paní ………………… s účinností od 
01.11.2011.

                                                       hl.  pro  6
17) Waldorfská škola Příbram – volný den pro žáky

R.usn.č.831/2011
Rada    s c h v a l u j e 
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záměr ředitele Waldorfské školy Příbram vyhlásit dne 18. listopadu 2011 volný den pro žáky.

                                                       hl.  pro  6

18) Základní škola Jiráskovy sady Příbram – volný den pro žáky

R.usn.č.832/2011
Rada    s c h v a l u j e 

záměr ředitele Základní školy Příbram, Jiráskovy sady 273 vyhlásit dne 18. listopadu 2011 volný den 
pro žáky.

                                                       hl.  pro  6

19) Základní škola Příbram VIII, Školní 75 – souhlas s přijetím daru

R.usn.č.833/2011
Rada    s o u h l a s í

s přijetím finančního daru pro ZŠ Příbram VIII, Školní 75 od British Council ve výši 15 000,- Kč na 
aktivity spojené s projektem Conneting Classrooms II.

                                                       hl.  pro  6

20) Žádost o příspěvek na činnost – Občanské sdružení DC

R.usn.č.834/2011
Rada    n e s c h v a l u j e 

poskytnutí příspěvku Občanskému sdružení DC na úhradu ročního nájemného za tělocvičnu v ZŠ, 
Příbram-Březové Hory, Prokopská 337. 

                                                       hl.  pro  6

21 )  Rozpočtové změny (a - f)

R.usn.č.835/2011
Rada    I.   s c h v a l u j e 

21 a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. úprava rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 
13305) a výdajů kapitoly 728 - sociální věci ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z 
MPSV státního rozpočtu pro Azylový dům města Příbram ve výši 360.000,-- Kč.

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. úprava rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 
13305) a výdajů kapitoly 728 - sociální věci ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z 
MPSV státního rozpočtu pro Azylový dům města Příbram  ve výši 360.000,-- Kč.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0275 741 - OE 4116 13305 1134 Azylový dům města Příbram 360 000,00

RP0275 741 - OE 4116 1830

Předpoklad dotací - Norské fondy ZŠ 
Školní,Technologické centrum,Propagace 
turistické destinace,Revitalizace okolí 
KD a II. polikliniky,AD,ZS,dotace na 
výkon SS v oblasti sco.práv.ochr.dětí a 
soc.služeb

-360 000,00

RP0281 728 - OSV 4374 5011 13305 1192 Platy zaměstnanců 180 000,00
RP0281 728 - OSV 4374 5031 13305 1193 Sociální pojištění 46 800,00
RP0281 728 - OSV 4374 5032 13305 1194 Zdravotní pojištění 16 200,00
RP0281 728 - OSV 4374 5137 13305 424 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000,00
RP0281 728 - OSV 4374 5139 13305 1455 Nákup materiálu 6 000,00
RP0281 728 - OSV 4374 5151 13305 1456 Vodné, stočné 6 000,00
RP0281 728 - OSV 4374 5152 13305 1457 Teplo 81 000,00
RP0281 728 - OSV 4374 5154 13305 1458 Elektrická energie 12 000,00
RP0281 728 - OSV 4374 5162 13305 1459 Telefony 3 000,00
RP0281 728 - OSV 4374 5171 13305 1882 Opravy a udržování 6 000,00
RP0281 728 - OSV 4374 5011 413 Platy zaměstnanců -180 000,00
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RP0281 728 - OSV 4374 5031 416 Sociální pojištění -46 800,00
RP0281 728 - OSV 4374 5032 418 Zdravotní pojištění -16 200,00
RP0281 728 - OSV 4374 5137 423 Drobný hmotný dllouhodobý majetek -3 000,00
RP0281 728 - OSV 4374 5139 425 Nákup materiálu -6 000,00
RP0281 728 - OSV 4374 5151 427 Vodné, stočné -6 000,00
RP0281 728 - OSV 4374 5152 428 Teplo -81 000,00
RP0281 728 - OSV 4374 5154 429 Elektrická energie -12 000,00
RP0281 728 - OSV 4374 5162 430 Telekomunikace -3 000,00
RP0281 728 - OSV 4374 5171 1634 Opravy a udržování -6 000,00

                                                       

21 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, 
ÚZ 33006) o částku 546.758,01 Kč a výdajů kapitoly 714 - OŠK ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestiční dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK): Další 
vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ zřizovaných městem Příbram

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 
33006) o částku 546.758,01 Kč a výdajů kapitoly 714 - OŠK ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční 
dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK): Další vzdělávání 
pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ zřizovaných městem Příbram.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0288 741 - OE 4122 33006 2173
Neinvestiční dotace na další vzdělávání 
pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ 
zřizovaných městem Příbram

464 744,31

RP0288 741 - OE 4122 33006 2174
Neinvestiční dotace na další vzdělávání 
pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ 
zřizovaných městem Příbram

82 013,70

RP0289 714 - OŠ 3119 5139 33006 2237 Nákup materiálu 13 845,00
RP0289 714 - OŠ 3119 5139 33006 2238 Nákup materiálu 2 443,01
RP0289 714 - OŠ 3119 5019 33006 2338 Refundace mezd 68 000,00
RP0289 714 - OŠ 3119 5019 33006 2339 Refundace mezd 12 000,00
RP0289 714 - OŠ 3119 5169 33006 2296 Služby 340 606,00
RP0289 714 - OŠ 3119 5169 33006 2297 Služby 63 864,00
RP0289 714 - OŠ 3119 5031 33006 2184 Sociální pojištění 15 300,00
RP0289 714 - OŠ 3119 5031 33006 2224 Sociální pojištění 2 700,00
RP0289 714 - OŠ 3119 5031 33006 2323 Sociální pojištění - dohody 15 300,00
RP0289 714 - OŠ 3119 5031 33006 2324 Sociální pojištění - dohody 2 700,00
RP0289 714 - OŠ 3119 5032 33006 2325 Zdravotní pojištění - dohody 8 500,00
RP0289 714 - OŠ 3119 5032 33006 2326 Zdravotní pojištění - dohody 1 500,00

21 d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční 
dotace, ÚZ 13305) z důvodu přijetí třetí splátky dotace ve výši 60.000,-- Kč z MPSV státního rozpočtu na 
rok 2011 a navýšení výdajů kapitoly 717 - Městská policie Příbram (Poradna pro oběti trestné činnosti a 
odborné sociální poradenství) ve stejné výši

návrh změny rozpočtu města na rok 2011, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (neinvestiční dotace, 
ÚZ 13305) z důvodu přijetí třetí splátky dotace ve výši     60.000,-- Kč z MPSV státního rozpočtu na rok 
2011 a navýšení výdajů kapitoly 717 - Městská policie Příbram (Poradna pro oběti trestné činnosti a 
odborné sociální poradenství) ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0274 741 - OE 4116 13305 2649
Poradna pro oběti trestné činnosti a odb. 
soc. por.

60 000,00

RP0290 717 - MP 5311 5021 13305 2653 Ostatní osobní výdaje 34 000,00
RP0290 717 - MP 5311 5166 13305 2655 Konzultační, poradenská a právní služba 5 000,00
RP0290 717 - MP 5311 5169 13305 2727 Nákup ostatních služeb 16 000,00
RP0290 717 - MP 5311 5031 13305 2654 Sociální pojištění 4 000,00
RP0290 717 - MP 5311 5032 13305 2651 Zdravotní pojištění 1 000,00
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21 e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 710           
o částku 3.132.772,-- Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 740 ve stejné výši

návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 710 o částku 
3.132.772,-- Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 740 ve stejné výši.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0293 740 - OIV 3639 6121 2520 DPS - ul. Brodská, PB VIII 277 112,00
RP0293 740 - OIV 3639 6121 2523 Pb III, ul. Dlouhá 163 2 855 660,00
RP0295 710 - OSS 2212 6121 17871 2055 IPRM - realizace -4 732 772,00

RP0295 710 - OSS 2241 6315 2715
Příspěvek na zhotovení projektu a 
realizaci stavby "Výstavba PZS v km 
71,676 na trati Protivín-Zdice"

1 200 000,00

RP0295 710 - OSS 3639 6121 1243 Autobusové čekárny 150 000,00
RP0295 710 - OSS 2212 5171 387 Výspravy MK - okamžité opr. - havarijní 250 000,00

21 f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 749 - Městská realitní 
kancelář Příbram

návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 749 - Městská realitní 
kancelář Příbram.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0297
749 -

MěRK
3612 5171 484 Opravy a údržování 250 000,00

RP0297
749 -

MěRK
3612 5139 1923 Nákup materiálu -150 000,00

RP0297
749 -

MěRK
3612 5179 492 Neplatiči -100 000,00

      
                                              

21 b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 728 - sociální věci (ÚZ 
13306 - sociální dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým občanům)

Rada    II.   d o p o r u č u j e ZM
schválit návrh změny rozpočtu města na rok 2011 na straně výdajů v rámci kapitoly 728 - sociální věci 
(ÚZ 13306 - sociální dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým občanům).

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitola paragraf pol.
účelový 

znak
prvek 

rozpočtu
popis částka změny

RP0283 728 - OSV 4173 5410 13306 964 Mimořádná okamžitá pomoc -700 000,00

RP0283 728 - OSV 4184 5410 13306 968
Příspěvek na zakoupení, opravu a 
zvláštní úpravu motor. vozidla 

-1 000 000,00

RP0283 728 - OSV 4185 5410 13306 969 Příspěvek na provoz motorového vozidla -5 000 000,00
RP0283 728 - OSV 4171 5410 13306 962 Příspěvek na živobytí 6 700 000,00

RP0283 728 - OSV 4177 5410 13306 1019
Mimořádná okamžitá pomoc osobám 
ohroženým soc. vyloučením

-20 000,00

RP0283 728 - OSV 4182 5410 13306 870 Příspěvek nevidomým občanům 20 000,00

                                                       hl.  pro  6

22) Žádost o finanční vyrovnání v souvislosti s ukončením nájmu v restauraci v Příbrami I/1

R.usn.č.836/2011
Rada    n e s c h v a l u j e 

finanční vyrovnání ve výši 232.102,--Kč včetně DPH bývalému nájemci ………………… restaurace v 

Příbrami I, nám, T.G.Masaryka čp. 1.

                                                       hl.  pro  6
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23) Žádost společnosti ZAT a.s. - byt pro veřejně prospěšné zaměstnance

R.usn.č.837/2011
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í

žádost firmy ZAT a.s. o ponechání bytu č. 37 v Příbrami IV, ul. Č. armády 5.

                                                       hl.  pro  6

24) Žádost ………………… o přidělení buňky v ubytovně v Příbrami IV – 5 (kasárna)

R.usn.č.838/2011
Rada    b e r e   n a   v ě d o m í 
            žádost paní  ………………… o přidělení buňky v ubytovně v Pb IV/5.

                                                       hl.  pro  6

25) Ustanovení  hodnotící komise pro výběrové řízení - IPRM

R.usn.č.839/2011
Rada    s c h v a l u j e 

složení hodnotící komise, která bude též plnit funkci komise pro otevírání obálek, na zakázku „IPRM IV 
– rekonstrukce a revitalizace ulice 28. října a okolí v Příbrami VII - projektová dokumentace stavby“      
a "IPRM – veřejné osvětlení - projektová dokumentace stavby" v tomto složení:

člen/náhradník
JUDr. Tomáš Samek / Mgr. Veronika Holá
Ing. Juraj Molnár / Martin Poulíček
Zdeněk Škaloud / Ing. Pavel Bureš
Richard Hadač / Ing. Jan Hauptman
Mgr. Radka Škubalová / Ing. Eva Černá

                                                       hl.  pro  6

26) Upomínkové  předměty  dobrovolným dárcům  krve

R.usn.č.840/2011
Rada    s c h v a l u j e 

poskytnutí upomínkových předmětů  dobrovolným  dárcům  krve v  hodnotě 510,- Kč/osobu při 
příležitosti slavnostního předání Janského plakety.

                                                       hl.  pro  6

27) Veřejnoprávní smlouva - zápis údajů do IS ÚIAN pro obec Láz

R.usn.č.841/2011
Rada    s o u h l a s í     

s  uzavřením veřejnoprávní smlouvy  ve věci „zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního 
systému územní identifikace adres a nemovitostí“   dle  zák. č. 111/2009  Sb., o základních registrech,  
ve  znění  pozdějších předpisů,  mezi  městem  Příbram  a  obcí  Láz (IČ: 00242608), na  dobu určitou 
do 31.12.2014,  za úhradu 50,- Kč/úkon.

                                                       hl.  pro  6
28) Žádost o zřízení věc. břemene uložení NTL plynovodu v k.ú. Bř. Hory ul. Bratří Čapků

R.usn.č.842/2011
Rada    s c h v a l u j e 

zřízení věc. břemene uložení NTL plynovodu ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, Ústí nad 
Labem, přes pozemky v k.ú. Bř. Hory ve vlastnictví města Příbram v ul. Bratří Čapků. Jedná se             
o doprojednání pozemků po zaměření uložené sítě.
Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad" a to:
poz. p.č. 715/2 místní komunikace 3.tř. - ul. Bratří Čapků
                         chodník  za cenu 100,- Kč/bm
                         křížení podvrtem za cenu 200,- Kč/bm
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poz. p.č. 715/4 ostatní pozemek (zeleň) a chodník za cenu 100,- Kč/bm
poz. p.č. 715/19 místní komunikace 3.tř. - ul. K.H.Máchy
                           chodník a ostatní pozemek (zeleň) za cenu 100,- Kč/bm.
S uzavřením věcného břemene vzniká oprávněnému právo vstupu a vjezdu na dotčené nemovitosti za 
účelem realizace-vybudování zařízení, zajištění oprav, údržby, rekonstrukce a likvidace výše 
uvedeného zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a přechází s převodem vlastnictví 
nemovitosti na nového nabyvatele. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných 
právních předpisů. 

                                                       hl.  pro  6

29) Záznam o kontrole - Výzva č. 5 IPRM - Stížnost Společenství vlastníků Příbram VII/367-369

R.usn.č.843/2011
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í
             informaci o Záznamu o provedené kontrole/šetření č. 51/2011/I zaslaném Řídícím orgánem 

Integrovaného operačního programu městu Příbram ve věci žádosti o prošetření bodového ohodnocení 
benefitové žádosti Společenství vlastníků Příbram VII/367-369 č. 0J9mPP0001 a nápravných opatření   
z něj plynoucích.

II.   s c h v a l u j e
podání námitky proti Záznamu o provedené kontrole/šetření  č. 51/2011/I ve znění dle návrhu.

III.  Po přijetí námitky Řídícím orgánem Integrovaného operačního programu nemá město Příbram další 
připomínky k Záznamu o provedené kontrole/šetření č. 51/2011/I. 

                                                       hl.  pro  5
                                                                                nehlasoval 1 

30) Havarijní stav šoupat v Příbrami IV a Příbrami VI

R.usn.č.844/2011
Rada    s o u h l a s í

s úhradou nákladů na provedení výměny úsekových šoupat v Příbrami IV a Příbrami VI z důvodu jejich 
havarijního stavu společnosti 1. SčV, a.s. Úhrada bude provedena ve výši  518.420,- Kč včetně DPH.

                                                       hl.  pro  6

31) Různé     

Zápis ověřili:
Svatopluk Chrastina
Martin Poulíček

MUDr. Ivan Šedivý
1. místostarosta

Zapsala: Iva Černohorská
Dne 08. 11. 2011

Ověřeno: 10. 11. 2011
Vyvěšeno: 11. 11. 2011




