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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 01.07.2013 

od 08.00 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
 
1) Zahájení, ověřovatelé 

Ověřovatelé: Václav Černý 
                     Ing. Juraj Molnár 
 
 
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. Návrh na změnu sídla společnosti Městské lesy Příbram s.r.o. 
7. Statut oddělení záchytné stanice 
8. Výběr zhotovitele stavebních prací – Ţeţice – zásobení pitnou vodou 
9. Výběr zhotovitele stavebních prací  - zateplení objektů MŠ a ZUŠ 
10. EĽRO Keţmarok (revokace usnesení) 
11. Různé 
 
R.usn.č.501/2013        
Rada      s c h v a l u j e 
              program dnešního jednání. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
3) Informace 

 
 
4) Kontrola zápisu a usnesení 

  
  
5) Interpelace 

 
 
Jednání RM opustil V. Černý – počet členů RM 5. 
 
6) Návrh na změnu sídla společnosti Městské lesy Příbram s.r.o. 

R.usn.č.502/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

změnu sídla společnosti Městské lesy Příbram s.r.o. – přemístění společnosti do prostor hájovny 
Podlesí čp. 1. 
 

                                                         hl.  pro  5 
 

Na jednání RM se vrátil V. Černý – počet členů RM 6. 
 
 
7) Statut oddělení záchytné stanice  
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R.usn.č.503/2013 
Rada    I.   b e r e   n a   v ě d o m í 
 zprávu o statutu oddělení záchytné stanice. 
 

II.   u k l á d á 
vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví pokračovat v jednání s Krajským úřadem 
Středočeského kraje ve věci dalšího provozování OZS v Příbrami. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
8) Výběr zhotovitele stavebních prací – Ţeţice – zásobení pitnou vodou 

R.usn.č.504/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

1) závěry hodnotící komise zpracované ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Výběr 
zhotovitele stavebních prací – Ţeţice – zásobení pitnou vodou“, 

 
2) zadání zakázky „Výběr zhotovitele stavebních prací – Ţeţice – zásobení pitnou vodou“ vítěznému 
uchazeči dle nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy se společností Porr a.s., Václavské náměstí 
837/11, 110 00 Praha 1, IČ 43005560, za nabídkovou cenu 4 319 250,- Kč bez DPH. 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
9) Výběr zhotovitele stavebních prací - zateplení objektů MŠ a ZUŠ 

R.usn.č.505/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

1) závěry hodnotící komise zpracované ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku 
„Výběr zhotovitele stavebních prací - Příbram - zateplení objektů MŠ a ZUŠ“, 

 
2) zadání zakázky „Výběr zhotovitele stavebních prací - zateplení objektů MŠ a ZUŠ“-  Dílčí část 1 

veřejné zakázky: Zateplení MŠ Jana Drdy, Příbram, vítěznému uchazeči dle nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy se společností Montura s.r.o., Počapská 261, Březnice, 
IČ 29029597, za nabídkovou cenu 2 180 412,- Kč bez DPH, 

 
3) zadání zakázky „Výběr zhotovitele stavebních prací - zateplení objektů MŠ a ZUŠ“-  Dílčí část 2 

veřejné zakázky: Zateplení ZUŠ A. Dvořáka, Příbram, vítěznému uchazeči dle nejvhodnější nabídky 
a uzavření smlouvy se společností PLOMOIDES s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1 - Nové 
Město, IČ 28920431, za nabídkovou cenu 1 784 164,- Kč bez DPH, 

 
4) zadání zakázky „Výběr zhotovitele stavebních prací - zateplení objektů MŠ a ZUŠ“ -  Dílčí část 3 

veřejné zakázky: Zateplení MŠ Klubíčko, Příbram, vítěznému uchazeči dle nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy se společností MTStav Příbram s.r.o., K Podlesí 649, 261 01 Příbram, IČ 
27240088, za nabídkovou cenu 3 760 063,- Kč bez DPH, 

 
5) zadání zakázky „Výběr zhotovitele stavebních prací - zateplení objektů MŠ a ZUŠ“ - Dílčí část 4 

veřejné zakázky: Zateplení MŠ Perníková chaloupka, Příbram, vítěznému uchazeči dle nejvhodnější 
nabídky a uzavření smlouvy se společností MTStav Příbram s.r.o., K Podlesí 649, 261 01 Příbram, 
IČ 27240088, za nabídkovou cenu 2 788 999,- Kč bez DPH, 

 
6) zadání zakázky „Výběr zhotovitele stavebních prací - zateplení objektů MŠ a ZUŠ“ - Dílčí část 5 

veřejné zakázky: Zateplení MŠ Speciální a MŠ Pohádka, Příbram, vítěznému uchazeči dle 
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy se společností MTStav Příbram s.r.o., K Podlesí 649, 261 
01 Příbram, IČ 27240088, za nabídkovou cenu 4 549 999,- Kč bez DPH, 

 
7) zadání zakázky „Výběr zhotovitele stavebních prací - zateplení objektů MŠ a ZUŠ“ - Dílčí část 6 

veřejné zakázky: Zateplení MŠ Školní, Příbram, vítěznému uchazeči dle nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy se společností MTStav Příbram s.r.o., K Podlesí 649, 261 01 Příbram, IČ 
27240088, za nabídkovou cenu 5 488 999,- Kč bez DPH, 
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8) zadání zakázky „Výběr zhotovitele stavebních prací - zateplení objektů MŠ a ZUŠ“ - Dílčí část 7 
veřejné zakázky: Zateplení MŠ Alternativní, Příbram, vítěznému uchazeči dle nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy se společností SILBA-Elstav s.r.o., Letkov 155, Plzeň, 
IČ 64358844, za nabídkovou cenu 2 805 732,- Kč bez DPH, 

 
9) zadání zakázky „Výběr zhotovitele stavebních prací - zateplení objektů MŠ a ZUŠ“ - Dílčí část 8 

veřejné zakázky: Zateplení MŠ 28. října, Příbram, vítěznému uchazeči dle nejvhodnější nabídky a 
uzavření smlouvy se společností SILBA-Elstav s.r.o., Letkov 155, Plzeň 
IČ 64358844, za nabídkovou cenu 2 731 356,- Kč bez DPH.  

                                                         hl.  pro  6 
 
 
10) EĽRO Keţmarok (revokace usnesení) 

R.usn.č.506/2013 
Rada    I.   r e v o k u j e  

usn. č. 303/2013 ze dne 13.5.2013. 
 
II.   s c h v a l u j e  
zahraniční sluţební cestu do města Keţmarok (SR) ve dnech 12.-14.07.2013 na 23. ročník 
mezinárodního festivalu EĽRO. Cesta se uskuteční sluţebním vozidlem s řidičem (M. Muránský). Cesty 
se zúčastní Jiřina Kaiserová, Václav Černý, Martin Poulíček. Cestovní výdaje - stravné, ubytování, 
pojištění, kapesné (ve výši 40 %) a dar do výše 4.000,- Kč bude hrazeno z kap. 777, zahraniční styky.  

 
                                                         hl.  pro  6 

 
                                                          

11) Různé      

 
 
 
 
 
Zápis ověřili: 
Václav Černý 
Ing. Juraj Molnár 
 
MUDr. Ivan Šedivý 
1. místostarosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Dne: 01.07.2013 
 
Ověřeno: 03.07.2013 
Vyvěšeno: 03.07.2013 
 
 
 


