Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních
údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na odboru org. a vnitřních věcí MěÚ
Příbram.

Usnesení
z mimořádného jednání Rady města Příbram, konaného dne 18.12. 2009
od 08,30 hodin na Městském úřadě Příbram
Přítomni:
členové rady - MVDr. Josef Řihák, MUDr. Ivan Šedivý, p.Václav Černý, Ing. Bohumil
Kortus, p. Stanislav Růžička, p. Svatopluk Chrastina
tajemnice MěÚ – Ing. Jarmila Nováková
zapisovatelka – Jaroslava Řehková
Omluveni : tajemnice MěÚ – Ing. Jarmila Nováková
1) Zahájení, ověřovatelé
Jednání zahájil a řídil starosta MVDr. Josef Řihák.
Ověřovateli dnešního zápisu byli jmenováni: p. Václav Černý
p. Stanislav Růžička
2) Program včetně návrhů změn a doplňků
Program byl upraven a doplněn na celkový počet 9 bodů.

Program:
1. Zahájení, ověřovatelé
2. Program včetně návrhu změn a doplňků
3. Informace
4. Kontrola zápisu a usnesení
5. Interpelace
6. Výběrové řízení na zhotovitele akcí IPRM – rámcová soutěž
7. Výběrové řízení na zpracování projekt. dokumentace IPRM – Kulturní dům
8. Projednání situace v Divadle A. Dvořáka Příbram
9. Různé

R.usn.č.1126/2009
Rada s c h v a l u j e
doplněný a upravený program dnešního jednání.
hl. pro 6

3) Informace
4) Kontrola zápisu a usnesení
5) Interpelace
6) Výběrové řízení na zhotovitele akcí IPRM – rámcová soutěž
R.usn.č.1127/2009
Rada s c h v a l u j e
a)

b)

Vyřazení nabídek 1. MA projekt s.r.o. Praha
2. NORTON ROSE Praha
uzavření smlouvy na Komplexní výkon zadavatelské činnosti při zadání veřejné
zakázky s firmou A.I. Consulting, spol. s r.o., Praha 2 Vinohrady, za cenu 49 980,Kč včetně DPH 19% .
hl. pro 6

7) Výběrové řízení „Vypracování projektové dokumentace a vybrané dokumenty
zadávací dokumentace stavby, včetně zajištění SP a činností při realizaci stavby včetně
TDI a AD“ na stavby v rámci akcí IPRM – okolí kulturního domu Příbram
R.usn.č.1128/2009
Rada
I. b e r e na v ě d o m í
nabídkové ceny podle přílohy č.1
II. r u š í
zadávací řízení na „Vypracování PD a vybrané dokumenty zadávací dokumentace
stavby, včetně zajištění SP a činností při realizaci stavby včetně TDI a AD“ v celém
rozsahu
III. s c h v a l u j e
a) Vypsaní nového zadávacího řízení na na „Vypracování PD a vybrané
dokumenty zadávací dokumentace stavby, včetně zajištění SP a činností při
realizaci stavby včetně TDI a AD“ a to jako zakázku malého rozsahu mimo
režim zákona č. 137/2006 Sb. podle zadávací dokumentace, která tvoří přílohu
č.1
b) Okruh oslovených uchazečů:
Valbek, spol s.r.o. Liberec
ABP Praha
CR Projekt s.r.o. Mladá Boleslav
Jakobs Coltutansy, s.r.o. Praha
SUDOP spol. s r.o. Plzeň
hl. pro 6

8) Provozní příspěvek Divadlu A. Dvořáka Příbram na rok 2009
R.usn.č.1129/2009
Rada u k l á d á
řediteli MgA. Petru Bednářovi neprodleně vyplatit platy za měsíc listopad všem
zaměstnancům příspěvkové organizace Divadla A. Dvořáka Příbram a následně platy
vyplácet v řádném výplatním termínu.

hl. pro 6
9 )Různé

O v ě ř o v a t e l é:

…………………………….
p. Václav Černý

………………………….
p. Stanislav Růžička

…………………………….
MVDr. Josef Řihák

Příbram, 18.12.2009
Zapsala: Jaroslava Řehková

