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Text usnesení RM:

R.usn.č.1098/2016

Rada i.bere na vědomí

předloženou Zprávu o kontrofe plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2016 do 30.09.2016

včetne plnění usnesení ZM za minulá období.

il. 1: kl á d a

DW předložit tento materiál (v upraveném znení) do programu ZM dne 12122016.

Napsala: Ivana Makošová_

Návrhy na usneseni:

(>>>—ZM bere na vědomí

předloženou Zprávu o kontrole plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2016

do 30.09.2016 včetne plnění usnesení ZM za minula období.

Důvodová zpráva

Rada města předkládal Zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Příbram za období od

01.07.2016 do 30.09.2016 vcetne plnění usnesení ZM za minula období,

Průběžné plněnou:

Rok 2014 - usn.č.61ř2014řZM ze dne 15.12.2014 - Křížové domy. cn — apelace paní-

Rok 2015 — usn.č.305!2015řZM ze dne 26.10.2015 — Výzva rodičů žáků ZŠ. Příbram Vll, 28. října 1

pro zastupitele města Příbram (provedeni kroků k zajištění bezpečnosti na hřišti k 31.01.2016

a okamžitě zahájení prací na přípravě dílčích projektů rekonstrukce hřiště a zahájení prací na přípravě

žádosti o získání finančních prostředků z dotačních titulů).

Rok 2016 — usn.č,43412016řZM ze dne 25.04.2016 — Návrh na prodej nemovitostí v ul. Březnicka

v Příbrami IVjako celku.

Rok 2016 —- usn.č.484ř2016!ZM ze dne 23.05.2016 — Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení

kratší doby nočního klidu ve dnech konaní oslav 800 let od první písemné zmínky města Příbram

a 20. setkani hornických měst a obci a 16. evropský den horníků a hutníků.



Rok 2016 — usn.č.531/2016/ZM ze dne 05.09.2016 — Záměr založit agenturu destinačního

managementu Brdy.

Spíněno:

Rok 2015 — usn.č.113/2015/Z|Vl ze dne 26.01.2015 — Různé (připravit koncepci ochrany, bezpečnosti

dětí v blízkosti areálu, v areálech a ve vnitřních prostorách školských zařízení města Příbram).

Rok 2016 —— usn.č.377/2016/Zí\/l ze dne 18.01.2016 — Zpráva o provedené kontrole na SZM — středisko

zimní stadion.

Rok 2016 — usn.č.475/2016/ZIVI ze dne 23.05.2016 — Návrh rekonstrukce Aquaparku Příbram.



Důvodová zpráva —— pokračování

Křížová domy, Cíl — apelacepaní__ ———_____—

Usn. č. 61í2014íZM ze dne15.12.2014.

ZM ukládá RM, aby ve lhůtě čtyř měsíců předložila ZM plán revitalizace oblasti křížových domů

v Příbrami Vlll

Průběžně plněnot

Zastupitelstvo města Příbram na svém zasedání konanem dne 05.09.2016 usnesením

č. 5531201 6íZM schválilo:

1) výkup pozemku p.č. 4232119, k.ú. Příbram, od vlastnika Ceske republiky, právo hospodařit

s majetkem státu DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 2? Stráž pod Ralskem, za kupní cenu

122.000 Kč zahrnujici související náklady na znalecký posudek a přípravu materiálů.

2) výkup části pozemku p.č. 715189, o výměře cca 760 m2 zcelkově výměry 2336 m2, za cenu

635 Kčímč, části pozemku p.č. ?15ř190, o výměře cca 643 m2 2 celkové výměry

1854 m2, za cenu 715 Kěírn2 a části pozemku p.č. 7151193, o výměře cca 359 m2 ' '

614 m2 za cenu 200 Kčímg, to vše k.ú. Březová Hory, a to od vlastnikaMMM

bytem—
OSM má ziracovaný koncept kupní smlouvy, který bude předložen k podpisu prodávajícímu panu

Kupní smlouva se státním podnikem DIAMO na koupi pozemku p.č. 423319, k.ú. Příbram, je připravena

kpředání druhe smluvní straně kjejimu odsouhlasení vedenim státního podniku.

Ing. Milan Štuřka, velouc' odboru investic a rozvoje města

Různé

Usn. č. 113120151201 ze dne 26.01.2015

ZM ukládá FtM připravit koncepcí ochrany, bezpečnosti dětí v blízkosti areálů, v areálech a ve vnitřních

prostorách skotských zařízení města Příbram, v době před zahájením výuky, v průběhu výuky a po

skončení výuky.

Spíněno:

OŠKS vyhotovil materiál s názvem „Zajištění bezpečnosti děti a žáků ve ěkolách a ěkolských

zařízeních", jehož obsahem je mj. aktuální přehled bezpečnostních opatření 1. dle jednotlivých škol a

skotských zařízení a 2. sumárně za jednotlivé typy škol a školských zařízení (ZŠ, MŠ, ZUŠ a ŠJ). Na

základě tohoto materiálu byly vyhodnoceny dílčí (zbývající) nedostatky vzhledem kMinimálnimu

standardu bezpečností MŠMT.

V průběhu měsíce června 2016 proběhly návštěvy a konzultace zástupců vedení města a OŠKS

s řediteli všech škol a Školských zařízení na uvedené těma. Zbývající nedostatky byly sumarizováný

v aktualizovaném přehledu, Vzhledem k tomu, že se tyto nedostatky často týkají oplocení. proběhla

v letošním roce oprava části plotu na MŠ 28. října 55, Příbram VII a dle sdělení pana Davida Lukšana

(OSM) je vnávrhu rozpočtu _OSM na rok 2017 požadována oprava plotu na MS Klubíčko, MŠ

Perníková chaloupka, MŠ 28. Rijna (dokončení) a Alternativní MŠ. Odstranění zbývajících nedostatků,

u kterých je nutná spolupráce se zřizovatelem, bude realizováno také prostřednictvím požadavků na

rozpočet 2017.

Ing. Lea Enenkelová, !edoucl odboru skolství, kultury a sportu
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Výzva rodičů žáků ZŠ, Příbram till, 28. října 1 pro zastupitele města Příbram

Usn. &. 305120151'ZM ze dne 26.10.2015

ZM ukládá RM provest kroky k zajištění bezpečnosti na hřišti k 31.01 .2016 a zahájil okamžitě práce na

přípravě dílčích projektů rekonstrukce hřiště a zahájit práce na přípravě žádosti o získání

finančních prostředků z dotačních titulů.

Průběžně plněno:

Dne 29.09.2016 byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby na rekonstrukci hříště - firmou

SWIETELSKY stavební s.r.o. Dne 30.09.2016 došlo k předání staveniště. V současně době probíhají

práce na realizaci. Akce bude v plnem rozsahu hrazena z rozpočtu města Příbram.

Mgr, Václav Švanda, místostarosta

Zpráva o provedené kontrole_n_e_ríZ_íýl__— s_tředísko_zí_m_ní stadion _ _ __ _ __

Usn. č. 37712016íZM ze dne 18.01.2016

ZM ukládá lng. Holobradovi řediteli SZM.

1) zajistit neprodleně nápravu pochybení zjištěných při kontrolách provedených Hasičským

záchranným sborem Středočeského kraje a Ceskou inspekci životního prostředí,

2) předložit radě města komplexní zprávu o zajištění bezpečnosti provozu zimního stadionu, zejmena

pak dodržení veškerých platných právních předpisů a vnitřních norem.

Spíněno:

Materiál s názvem „Zpráva o zajištění bezpečnosti provozu na SZM Příbram — zimní stadion" byl

předložen do jednání Rady města Příbram dne 31.10.2016. Rada města pod číslem usnesení

99212016 vzala písemnou zprávu o zajištění bezpečnosti provozu na zimním stadionu na vědomí

a uložila odboru vnitřních věcí zařadit tento materiál do programu ZM dne 14.11.2016.

Ing. Jiří Holobrada, ředitel SZM -

ZM ukládá RM:

1) prošetřit závažnost zjištěných pochybení s ohledem na zajištění maximální bezpečností provozu

zimního stadionu a případ nou míru osobni odpovědnosti na těchto pochybenich,

2) informovat zastupitelstvo města o výsledcích šetření a přijatých opatřeních.

Spíněno:

Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj, provedl kontrolu na SZM

Příbram s tim, že nebyla zjištěna a zejmena prokázána porušení zaměstnavatele vyplývající

z právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uváděná ve zprávě Kontrolnlho

výboru ZM Příbram.

Materiál s názvem „Zpráva o zajištění bezpečnosti provozu na SZM Příbram - zimní stadion“ byl

předložen do zasedání ZM dne 14.11.2016. Zastupitelstvo města Příbram pod číslem usnesení

5902016 vzalo na vědomí zprávu o zajištění bezpečnosti provozu zimního stadionu na SZM Příbram.

lng. Jindřich Vařeka, starosta -
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Návrh na prodej nempvítostí v ul. Březnícká vÉbrami leako celku

Usn. č. 4341201GIZM ze dne 25.04.2016

ZM ukládá RM přijmout opatření kzajištěni realizace bodu |. tohoto usnesení (prodej nemovitostí

v ulici Březnická, Příbram IV, jako celek a to formou veřejně dražby a stanovení nejnižšího podání na

částku 480343100 Kč).

Průběžně plněna:

Výběrová řízení na dražitele prodeje nemovitostí v ul. Březnická jako celku bylo vypsáno dne

21.11.2016.

Mgr- místostarostka

Návrh rekonstrukce Aquaparku Příbram

Usn. 6475120161201 ze dne 23.05.2016

ZM ukládá RM připravit podklady pro schválení definitivního záměru rekonstrukce aquaparku

zastupitelstvem města.

Splněnor

Materiál s názvem „Rekonstrukce Aquaparku Příbram — studie a provozně ekonomická analýza" byl

předložen do zasedání ZM dne 14.11.2016. Zastupitelstvo města Příbram pod číslem usnesení

5832016 schválilo záměr celková rekonstrukce Aquaparku Příbram.

Mgr. Václav Švanda, místostarosta

Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení kratší doby nočního klidu ve dnech kcnání oslav

800 let od první písemné zmínky města Příbram a 20. setkání hornických měst a obcí a 16.

_egopský den horníků a hutníků __ ____ ___

Usn. č. 4841201612011 ze dne 23.05.2016

ZM ukládá RM zpracovat a předložit zastupitelstvu ke schválení návrh obecně závazná

vyhlášky, která bude stanovovat výjimečně případy, při nichž bude doba nočního klidu vymezena

kratší dobu a bude v souladu s právní úpravou platnou od 1. října 2016.

Plněno průběžně:

Na předmětná vyhlášce date pracuje odbor práva a veřejných zakázek.

Ing. Jindřich Vařeka, starosta

Záměr zalo_ž_it agenturu destinačníhomanagementu Brdy _ _ _ _

Usn. č.531í2016íZM ze dne 05.09.2016

ZM ukládá RM připravit podklady pro schválení založení agentury destinačního managementu Brdy.
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Plněno průběžně:

Vsoučasně době se pracuje na stanovách a rámcově náplni činnosti agentury destinačního

managementu.

lng. Jindřich Vařeka, starosta -
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