
Město Příbram                                                      Pro jednání ZM 

odbor : vnitřních věcí  dne : 29.06.2015 

 
Název bodu jednání: 

 
 
 

[>>>Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2014 do 31.12.2014 a nesplněná 
usnesení za minulé období<<<] 

 
 
Předkládá:   Rada města                  
 
Zpracovala:   Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS., vedoucí OVV                  
   
Projednáno:   v RM dne 08.06.2015. usn. č. 550/2015      
                      
Text usnesení RM:  
R.usn.č.550/2015        
Rada    I.    b e r e   n a   v ě d o m í  
             předloženou  Zprávu  o kontrole  plnění  usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2014  do 31.12.2014  
            a nesplněná usnesení za minulé období. 
 
            II.   u k l á d á 
           odboru   vnitřních  věcí  předložit   Zprávu   o  plnění  usnesení   ZM  Příbram  za   období   od  01.10.2014  
           do 31.12.2014 a nesplněná usnesení za minulé období na zasedání ZM dne 29.06.2015.                                            

 
Napsala:   Ivana Makošová                  
                                                                
 
Důvodová zpráva: 

Předkládáme Zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Příbram za období od 01.10.2014 do 
31.12.2014 a dále  nesplněná usnesení za minulé období. 

 
Průběžně plněno: 
Rok 2010 -  usn. č. 1469/2010/ZM ze dne 22.03.2010 - Odkoupení majetku od CZ STAVEBNÍ 
HOLDING - infrastruktura pro bytové domy Drkolnov. 
Rok 2014 - usn. č. 721/2014/ZM ze dne 27.01.2014 - Předložení informace o současné bezpečnostní 
situaci na území města Příbram (přednostní posilování pěších hlídek). 
Rok  2014 – usn. č. 61/2014/ZM ze dne 15.12.2014 – Křížové domy, Cíl – apelace paní Novákové. 
Rok 2014 – usn,.č. 73/2014/ZM ze dne 15.12.2014 – Žádost SK SPARTAK Příbram, o.s., o souhlas 
města Příbram s realizací hřiště s umělým povrchem, na pozemku p.č. 1140/1, k.ú. Příbram. 
 
Splněno: 
Rok 2013 - usn. č. 578/2013/ZM ze dne 17.06.2013 - Oznámení ČR ÚZVSM o přípravě výběrového 
řízení na prodej pozemků p. č. 586/1, p. č. 586/2, p. č. 586/4 v k.ú. Příbram. 
 
Nesplněno: 
Rok 2014 -  usn. č. 757/2014/ZM ze dne 03.03.2014 - Zahájení projednávání o směně budov SŠ mezi 
městem Příbram a Středočeským krajem. 
Rok 2014 - usn. č. 849/2014/ZM ze dne 16.06.2014 - Různé. (provedení kontroly vyřizování stížností 
podaných v 1. pololetí 2014). 
 
 
Návrhy na usnesení:  
 
(>>> ZM    b e r e   n a   v ě d o m í 
         předloženou Zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města Příbram za období  
         od 01.10.2014 do 31.12.2014 a nesplněná usnesení za minulé období.<<<) 
 



Důvodová zpráva: 
 
Odkoupení majetku od CZ STAVEBNÍ HOLDING – infrastruktura bytové domy Drkolnov 

Usn.č.1469/2010/ZM ze dne 22.03.2010 
 ZM       u k l á d á  

Do podmínek kupní smlouvy zapracovat: 
Povinnost navrhovatele provést do geometrické plány na jednotlivé stavební objekty včetně 
přidělení parcelních čísel 
Povinnost navrhovatele zpracovat a vložit věcná břemena na objekty, které budou předávány 
společenství vlastníků jednotlivých domů 
Povinnost navrhovatele, že v  případě požadavku města zajistí znalecký posudek na hodnotu 
předávaných objektů 
Povinnost navrhovatele zajistit převod dotčených pozemků do vlastnictví města Příbram 
V případě nesplnění těchto podmínek do 31.8. 2010 má Město Příbram právo od uzavřené 
smlouvy odstoupit. 

 
Průběžně plněno: 
Předmětné usnesení zastupitelstva město nebylo stále realizováno, neboť ze strany stavební 
společnosti nebyly dosud splněny podmínky, jejichž splnění je předpokladem převodu předmětného 
majetku ze stavební společnosti na město Příbram. Od data 30.6.2014, k němuž bylo provedeno 
poslední zdůvodňující hodnocení situace, se situace věcně nezměnila, dne 4.3.2015 však došlo 
k jednání za účasti starosty města, místostarosty města, pracovníků tehdejšího právního odboru a 
tehdejšího odboru silničního hospodářství a investic, zástupce stavební společnosti a zástupců těch 
společenství vlastníků (bytových jednotek), která mají na věci svůj zájem, přičemž na tomto jednání 
bylo dohodnuto, jak by mělo být ze strany stavební společnosti dále postupováno, aby předmětný 
převod majetku mohl být v budoucnu uskutečněn. 
Ing. Jaromír Volný, vedoucí odboru správy majetku 
 
 
 
Oznámení ČR ÚZSVM o přípravě výběrového řízení na prodej pozemků p. č. 586/1, p. č. 586/2, 
p. č. 586/4 v k. ú. Příbram 
Usn. č. 578/2013/ZM ze dne 17.06.2013 
ZM ukládá Městskému úřadu Příbram zpracovat návrh dopravního režimu ve smyslu stanovení 
pravidel pro  parkování a chůzi na těchto pozemcích a tento návrh předložit ke schválení radě města. 
Splněno: 
Materiál s názvem  -  Dopravní režim – dvůr „Špalíček“ byl předložen do jednání rady města dne 
11.05.2015. Rada města přijala toto usnesení: R.usn.č. 416/2015: 
1) schvaluje  jako  nejvhodnější  řešení  dopravního  režimu  ve  dvoře  „Špalíček“  variantu 3) – 8 míst   
    (navýšení o 3 místa oproti stávajícímu stavu), 
2) ukládá  Odboru investic a rozvoje města zapracovat realizaci varianty 3) do návrhu investičních akcí   
    pro rok 2016. 

Ing. Alexandr Ptáček, vedoucí odboru investic a rozvoje města 
 
 
 
Předložení informace o současné bezpečnostní situaci na území města Příbram 

Usn. č. 721/2014/ZM ze dne 27.01.2014 
ZM ukládá velitelce MP přednostně posilovat pěší hlídky a nasazování služebních psů do  ulic. 
Plněno průběžně: Výkonem služby MPPB. 
JUDr. Jaroslava Vodičková – velitelka MP Příbram  
 
 
 
Zahájení projednávání o směně budov SŠ mezi městem Příbram a Středočeským krajem 

Usn. č. 757/2014/ZM ze dne 03.03.2014 
ZM ukládá RM zahájit jednání o směně budov mezi městem Příbram a Středočeských krajem. 
Zatím neřešeno. 
Jednání o směně budov mezi městem Příbram a Středočeským krajem zatím zahájeno nebylo  
a v současné době o tom RM neuvažuje. Mgr. Václav Švenda, místostarosta 



Různé  

Usn. č. 849/2014/ZM ze dne 16.06.2014 
ZM ukládá Kontrolnímu výboru provést kontrolu vyřizování stížností podaných v 1. pololetí 2014. 
Nebylo splněno: 
Nesplněný úkol z ukládacího usnesení zastupitelstva města č. 849/2014/ZM ze dne 16.6.2014 byl 
úkolem ještě pro „starý“ kontrolní výbor, jehož funkční období skončilo komunálními volbami na 
podzim roku 2014. Nesplnění tohoto úkolu je si vědom i „nový“ kontrolní výbor zřízený zastupitelstvem 
města na funkční období 2014 až 2018, jenž předložil na zasedání zastupitelstva města konané dne 
23.3.2015 návrh plánu práce kontrolního výboru na 1. pololetí 2015, který obsahuje mj. i provedení 
kontroly vyřizování stížností a petic podaných na městský úřad v období od 1.7.2013 do 31.12.2014, 
což zahrnuje i provedení kontroly vyřizování stížností za předmětné období 1. pololetí 2014, přičemž 
tento plán práce kontrolního výboru zastupitelstvo města svým usnesením č. 162/2015/ZM 
z uvedeného dne 23.3.2015 schválilo. 
Ing. Jaromír Volný, vedoucí odboru správy majetku 
 
 
 
Křížové domy, Cíl – apelace paní Novákové 

Usn. č. 61/2014/ZM ze dne 15.12.2014. 
ZM ukládá  RM, aby ve lhůtě čtyř měsíců předložila  ZM plán revitalizace oblasti křížových domů 
v Příbrami VIII. 
 
Průběžně plněno: 
Tehdejší odbor silničního hospodářství a investic dne 16.03.2015 předložil do jednání RM materiál 
s názvem „Žádost o rekonstrukci komunikace městské části – Čechovská 61, 62, 63“. Rada na svém 
jednání přijala toto usnesení k předloženému materiálu: 
R.usn.č.224/2015 
 
1)   bere na vědomí žádost o rekonstrukci komunikace městské části – Čechovská 61,62,63, 
2) schvaluje zařazení oblasti vyplývající z žádosti o rekonstrukci komunikace městské části 
     – Čechovská 61,62,63 do akce „PD Cíl – soutěž o návrh“, 
3)  schvaluje   vymezení  oblasti  akce  „PD Cíl  –  soutěž   o   návrh“ dle   situace   (území   vymezené    
     ulicemi Seifertova, Čechovská, Školní, Čechovská), 
4)  schvaluje  postupovat  při přípravě investiční akce „Rekonstrukce území v  prostoru Cíl a okolí“ dle  
     návrhu  v důvodové zprávě, 
5) schvaluje objednání  „Návrhu řešení vymezeného  území“ za  cenu  20.000 Kč  vč. DPH  
     u projektantů vybraných poradou starosty.  

Dne 13.04.2015 předložil odbor investic a rozvoje města materiál do jednání porady starosty 
s názvem  „Návrh řešení území „CÍL“ – oslovení zpracovatelů. Porada starosty uvedený 
materiál projednala a schválila:  pořadí projektantů pro objednání „Návrhu řešení území – 
rekonstrukce území v prostoru Cíl a okolí“ dle návrhu v důvodové zprávě.  V současné době 
se zpracovává přesný podklad pro vystavení objednávky a následně budou osloveni první tři 
v pořadí s výzvou, zda jsou ochotni akceptovat nastavená pravidla  (jedná se o  Akad. arch. 
Aleše Brotánka, Ing. arch. Karla Cvrčka a  Ing. arch. Víta Kučeru). Po akceptaci tří 
zpracovatelů (projektantů) bude vystavena na každého z nich definitivní objednávka na 
zpracování „Návrhu řešení vymezeného území“. 
Ing. Alexandr Ptáček, vedoucí odboru investic a rozvoje města 
 
 
Žádost SK SPARTAK Příbram, o.s., o souhlas města Příbram s realizací hřiště s umělým 
povrchem, na pozemku p. č. 1140/1, k. ú. Příbram 

Usn. č. 73/2014/ZM ze dne 15.12.2014 
ZM ukládá MěÚ Příbram předložit věc k opětovnému projednání v RM. 
 
Průběžně plněno: 
Tehdejší právní odbor předložil příslušný materiál na jednání porady starosty konané dne 2.2.2015 
s návrhem usnesení obsaženým v bodě 2 tohoto návrhu, jímž měla porada starosty rozhodnout o tom, 
zda ukládá nebo neukládá předložit tento materiál k projednání v radě města. Porada starosty však 
přijala jen část usnesení obsaženou v bodě 1 uvedeného návrhu, tj. že bere na vědomí opakovanou 



žádost spolku SK SPARTAK Příbram, aniž by jakkoliv rozhodla o části návrhu usnesení obsažené 
v bodě 2, tj. aniž by rozhodla o tom, zda ukládá nebo neukládá tehdejšímu odboru právnímu předložit 
materiál k projednání v radě města, tj. porada starosty nepřijala v této věci žádné rozhodnutí, přičemž 
od té doby ani tehdejší právní odbor, ani od 1.4.2015 z věcného hlediska kompetentní odbor správy 
majetku, nedostal nějaký jiný pokyn k předložení tohoto materiálu k projednání v radě města, a proto 
tak dosud neučinil. 
Ing. Jaromír Volný, vedoucí odboru správy majetku 
Vyřízení této věci bude probíhat v časové koordinaci se zavedením provozního řádu v areálu SK 
SPARTAK Příbram. 
 
 
Ing. Bc. Jarmila Nováková, tajemnice MěÚ Příbram 
 

 
 


