
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 30.3. 2010 

od 10,00 hodin na Městském úřadě Příbram 
  

  
Přítomni: 

členové rady - MUDr. Ivan Šedivý, p.Václav Černý, Ing. Bohumil Kortus, p. Stanislav Růžička, 

p. Svatopluk Chrastina 
omluveni – MVDr. Josef Řihák, starosta  
Ing. Jarmila Nováková, tajemnice MěÚ 

zapisovatelka – Jaroslava Řehková 
  
1) Zahájení, ověřovatelé 
Jednání zahájil a řídil 1. místostarosta MUDr. Ivan Šedivý 
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. Realizace energetických úspor DPS ul. J. Drdy 494, Příbram VII 
7. Veřejná zakázka „Dodávka zařízení digitální projekce dle standardu 2D-DCI pro kino Legionářů 400, 

Příbram VII 
8. Návrh na schválení textu mandátní smlouvy na zajištění provozu autobusového nádraží 
9. Různé 

  

  

  
R.usn.č.268/2010         
Rada      s c h v a l u j e 
              doplněný a upravený program dnešního jednání. 
  
                                                                 hl. pro 5 
  

  

  

  
 

 



3) Informace 

  
4) Kontrola zápisu a usnesení 
             
             
5) Interpelace 
  
  
  
  
6) Realizace energetických úspor DPS ul. J.Drdy 494, Příbram VII 
R.usn.č.269/2010 
Rada    s c h v a l u j e 

     1)          navržené složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek 
     2)          zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovitele stavby 

  
                                                                 hl. pro 5 
  
7) Veřejná zakázka „Dodávka zařízení digitální projekce dle standardu 2D-DCI pro kino Legionářů 400, 

Příbram VII“  
R.usn.č.270/2010 
Rada      I.   p ř i j a l a 
1) rozhodnutí o vyloučení uchazeče, tj. firmy D-cinema, s.r.o. ze zadávacího řízení   veřejné   zakázky „Dodávka 

zařízení digitální projekce dle standardu 2D-DCI pro kino Legionářů 400, Příbram VII“                
2)    rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Dodávka zařízení digitální projekce dle 

standardu 2D-DCI pro kino Legionářů 400, Příbram VII“, a to nabídky od firmy AV MEDIA, a.s. za nabídkovou 

cenu díla 2,171.844,-Kč vč. DPH 
  
  II.    u k l á d á 
OIV uzavřít s firmou AV MEDIA, a.s. smlouvu o dílo na zakázku „Dodávka zařízení digitální rojekce dle 

standardu 2D-DCI pro kino Legionářů 400, Příbram VII“ za nabídkovou cenu 2,171.844,-Kč vč. DPH. 
  
                                                                 hl. pro 5 
  
8) Návrh na schválení textu mandátní smlouvy na zajištění provozu autobusového nádraží 
R.usn.č.271/2010 
Rada      s c h v a l u j e 

1) text Mandátní smlouvy na zajištění provozu autobusového nádraží v Příbrami        s Technickými službami 

Příbram podle přílohy č.1 
2)  pověření Technických služeb města Příbram na rozhodování a uzavírání nájemních smluv a dalších smluv 

souvisejících s provozem autobusového nádraží v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  
  
                                                                 hl. pro 5 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9) Různé      
  

  

  
O v ě ř o v a t e l é: 

  

 .....................................................                                   .......................................................... 

             p. Václav Černý                                                             p. Stanislav Růžička 
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                          

  
……………………………. 

MVDr. Josef Řihák 
  

  

  

  
Příbram, 31.03.2010       
Zapsala: Jaroslava Řehková 
 


