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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 mimořádného jednání Rady města Příbram, konaného dne 04.04.2012
od 09.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, ověřovatelé

Ověřovatelé: Václav Černý
                     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. Ukládání komunálního odpadu po dobu šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
7. Různé

R.usn.č.282/2012      
Rada      s c h v a l u j e
              program dnešního jednání.

                                                       hl.  pro  5

3) Informace

4) Kontrola zápisu a usnesení

5) Interpelace

6) Ukládání komunálního odpadu po dobu šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

R.usn.č.283/2012
Rada    I.   rozhodla, že Město Příbram na základě čl. VI bod 2 smlouvy o odstranění odpadu, uzavřené dne 

17.6.2003 se společností RUMPOLD – P s.r.o. vypoví uvedenou smlouvu. Rada Města neuznává 
nároky společnosti RUMPOLD – P s.r.o. uplatněné vůči Městu Příbram s odkazem na ustanovení 
čl. VII bod 4 výše uvedené smlouvy.

II.  z důvodu prodloužení zadávacího řízení na výběr provozovatele skládky pro ukládání komunálního 
odpadu vzniklého na území Města Příbram, způsobeného přezkoumáváním úkonů zadavatele 
v důsledku návrhu jednoho z uchazečů, rozhodla na základě ust. § 18 odst. 1, písm. e) zákona č. 
137/2006 Sb., že Město Příbram uzavře s příspěvkovou organizací Technické služby města 
Příbram Smlouvu o svozu a odstraňování směsného komunálního odpadu, a to na dobu určitou 
v trvání do uzavření smlouvy o odstraňování odpadu s vybraným uchazečem na základě výsledků 
zadávacího řízení „Výběr provozovatele skládky pro ukládání komunálního odpadu vzniklého na 
území Města Příbram“.    
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7) Různé     

Zápis ověřili:

Václav Černý
Martin Poulíček

MVDr. Josef Řihák
starosta

Zapsala: Iva Černohorská
Dne 04. 04. 2012      

Ověřeno: 06. 04. 2012
Vyvěšeno: 10. 04. 2012




