
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. 
  

U s n e s e n í 
  

z mimořádného jednání Rady města Příbram, konaného dne 11.03.2010 
od 9,30 hodin na Městském úřadě Příbram 

  

  
Přítomni: 

členové rady -  MVDr. Josef Řihák, MUDr. Ivan Šedivý, p.Václav Černý, Ing. Bohumil Kortus, p. 

Stanislav Růžička,  

omluven -   p. Svatopluk Chrastina 
tajemnice MěÚ – Ing. Jarmila Nováková 
zapisovatelka   – Iva Černohorská 
  

  
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 
  
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 1) částečnou revokaci usnesení RM č. 105/2010 ze dne 8.2.2010;   2) uzavření nájemní 

smlouvy na pozemky a objekty za účelem zřízení a provozování skládky TKO - Bytíz 
 7. IPRM – VŘ na stavební práce „Rekonstrukce ulice Bratří Čapků v Příbrami I. a II. etapa“ 
 8. Různé 

  
R.usn.č.201/2010         
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) Návrh na 1) částečnou revokaci usnesení RM č. 105/2010 ze dne 8.2.2010; 2) uzavření nájemní smlouvy 

na pozemky a objekty za účelem zřízení a provozování skládky  TKO - Bytíz 
R.usn.č.202/2010 
Rada    s c h v a l u j e  



1)       částečnou revokaci usnesení RM č. 105/2010 ze dne 8.2.2010,  
2)        uzavření nájemní smlouvy na pozemky p. č. 87 o výměře 7975 m2, p. č. 88 o výměře 132 m2 vč. objektu, p. č. 

89 o výměře 1028 m2 vč. objektu, p. č. 90 o výměře 474 m2 vč. objektu, p. č. 92 o výměře 290 m2 vč. objektu a 

objektu na poz. p. č. 93, všechny v k. ú. Bytíz za účelem realizace skládky TKO s SVZ Centrum s.r.o., A.Jiráska 

262, 261 01 Příbram IV, za cenu 20,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s podmínkou 

přednostního ukládání TKO z katastru města Příbram za ceny v regionu obvyklé nebo nižší. 
  
                                                                     hl. pro 5 
  

  
7) IPRM – VŘ na stavební práce „Rekonstrukce ulice Bratří Čapků v Příbrami I. a II. etapa“ 
R.usn.č.203/2010 
Rada    s c h v a l u j e  
vypsání výběrového řízení na investiční akci „Rekonstrukce ulice Bratří Čapků v Příbrami I. a II. etapa“: 

·         formou podlimitního výběrového řízení, 

·         kritéria hodnocení nabídek 100% výše nabídkové ceny, 

·         okruh oslovených uchazečů : BES s.r.o. Benešov, Dálniční stavby Praha a.s., EUROVIA CS a.s. Praha, Pražské 

silniční a vodohospodářské stavby a.s. Praha, SKANSKA a.s. Praha, STRABAG a.s. Praha, Mercator Praha, Costa 

s.r.o. Příbram, OÚK Dobříš, ČNES dopravní stavby, a.s. Kladno, 

·         jmenování komise pro otvírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve složení MUDr. Ivan Šedivý (náhradník 

Václav Černý), Ing. Bohumil Kortus (náhradník Jiří Řehka), Stanislav Růžička (náhradník Svatopluk Chrastina), 

Ing. David Malán (náhradník Ing. Čestmír Kabátník), Zdeněk Škaloud (náhradník Ing. Pavel Bureš), Richard 

Hadač (náhradník Bc. Tomáš Šedivý), Ing. Karel Vajsar (náhradník Libor Michvocík) 
  
                                                                     hl. pro 5 
  

  
8) Různé      
  

  

  
O v ě ř o v a t e l é: 

  

  

  

  

  
…………………………….                                                 …………………………. 

                              p. Václav Černý                                                              p. Stanislav Růžička 
     
  

  
……………………………. 

MVDr. Josef Řihák 
  

  

  

  

  

 

  
Příbram, 12.03.2010        
Zapsala: Iva Černohorská 
 


