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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 25.11.2013 

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. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností EBM Expert Building Management, s. r. o.  
7. Návrh změn jízdních řádů MHD Příbram od 14.12.2013 
8. Jmenování členů Pracovních skupin pro „Zpracování strategického plánu rozvoje města Příbram        

na období let 2014 – 2020“  
9. Přijetí dotace ze SFŽP ČR na projekt „Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram – 2. etapa“ 
10. Přijetí dotace ze SFŽP ČR na projekt „Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram – 3. etapa“ 
11. Různé 

 
R.usn.č.944/2013        
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 

 
 
 
6) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností EBM Expert Building Management, s.r.o 

R.usn.č.945/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

1) snížení ceny za zpracování projektové dokumentace na zřízení podzemních kontejnerů na tříděný 
odpad a výkon inženýrské činnosti společností Expert Building Management, s.r.o. na částku 
560.000,- Kč bez DPH, 

2) prodloužení termínu dokončení díla do 31.12.2013, 
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3) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností EBM Expert Building Management, s.r.o. 
v němž budou smluvně zakotveny výše uvedené změny. 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
7) Návrh změn jízdních řádů MHD Příbram od 14.12.2013 

R.usn.č.946/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

navržené změny jízdních řádů MHD Příbram a jejich provedení dle předloženého materiálu.  
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
8) Jmenování členů Pracovních skupin pro „Zpracování strategického plánu rozvoje města Příbram na 
období let 2014-2020“ 

R.usn.č.947/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

jmenný seznam členů Pracovních skupin pro „Zpracování strategického plánu rozvoje města Příbram 
na období let 2014-2020“ dle předloženého návrhu. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
9) Přijetí dotace ze SFŽP ČR na projekt „Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram – 2. etapa“ 

R.usn.č.948/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

1) přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci projektu „Revitalizace veřejné 
zeleně ve městě Příbram – 2. etapa“ ve výši 133.211,80 Kč, 

2) uzavření Smlouvy č. 10058956 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na 
realizaci projektu „Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram – 2. etapa“.  

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
10) Přijetí dotace ze SFŽP ČR na projekt „Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram – 3. etapa“ 

R.usn.č.949/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

1) přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci projektu „Revitalizace veřejné 
zeleně ve městě Příbram – 3. etapa“ ve výši 43.966,55 Kč, 

2) uzavření Smlouvy č. 10076926 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na 
realizaci projektu „Revitalizace veřejné zeleně ve městě Příbram – 3. etapa“.  

 
                                                         hl.  pro  6 

 
11) Různé      

 
 
Zápis ověřili: 
Václav Černý 
Ing. Juraj Molnár 
 
Ing. Pavel Pikrt, 
starosta 
 
Zapsala: Iva Černohorská 
Dne 25.11.2013       
 
Ověřeno: 27.11.2013 
Vyvěšeno: 29.11.2013 


