
Město Příbram Pro 'ednání ZM

' odbor: vníĚních vecí dne : 23312017 !

Název bodu jednáni:

[>>>Zprava o ptnéní usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2016 do 31.12.2016 včetne plnění

usnesení Zlvl za minula období <<<j

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracovala: Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, 018., vedoucí OW-

Projednáno: v RM 09.01.2017, usn.č.3312017

Text usnesení RM:

R.trsn.č. 33/201 7

Rada there na ve domí

předloženou Zprávu o kontrole plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2016 do 31.12.2016

včetně plnění uanesaní ZM za mínolá období.

H. 0 k l a d a

OW zařadí? tento materiál“ do programu zasedání Zastupíretsfva města Příbram dne 23.01.2017.

Napsala: Ivana Makošová -

Návrhy na usneseni:

(>>>ZM bere na vědomí

předloženou Zprávu o kontrole plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2016

do 31.12.2016 včetne plnění usnesení ZM za minula období.

Důvodová zpráva

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

01.10.2016 do 31.12.2016 včetně plnění usnesení ZM za minula období.

Průběžně plněna:

Rok 2014 - usn,č.61í2014.-'Zlvl ze dne 15.12.2014 — Křížové domy, cn _ apelaCe paní—

Rok 2015 — usn.č.30512015.lZM ze dne 26.10.2015 — Výzva rodičů žáků ZŠ, Příbram VII, 28. října 1

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

a okamžite 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.434í201612lvl ze dne 25.04.2016 - Návrh na prodej nemovitostí v ul. Březnická

v Příbrami IV jako celku.

Rok 2016 — usn.č.484r201612lví ze dne 23.05.2016 „ Navrh obecně závazné vyhlášky o stanovení

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

a 20. setkani hornických měst a obcí a 16. evropskýr den horníků a hutníků.



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

managementu Brdy.

Rok 2016 - usn.č.584/2016/Zl\/l ze dne 14.11.2016 — Rekonstrukce Aquaparku Příbram — studie

a provozně ekonomická analýza (zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci

Aquaparku Příbram ve variantě: e).

Rok 2016 - usn.č.585/2016/Zl\/l ze dne 14.11.2016 — Rekonstrukce Aquaparku Příbram — studie

a provozně ekonomická analýza (zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci letního

koupaliště ve variantě: c).

Splněno:

Rok 2016 — usn.č.577/2016/Zl\/l ze dne 10.10.2016 — Potvrzení usnesení Zastupitelstva města

Příbram č.509/2016/ZlVl ze dne 27.06.2016,



Důvodová zpráva — pokračování

Křížové domy, Cíl — apelace paní—__ ______ ______ ___—

Usn. č. 6112014121111 ze dne 15.12.2014.

ZM ukládá RM, aby ve Ihůté čtyř měsíců předložila ZM plan revitalizace oblasti křížovych domů

v Příbrami VIII

Průběžné plného:

Na základě pokynu pana starosty bylo plnéní níže uvedené usnesení ZM odloženo. a to zdůvodu

nedostatku finančních prostředků ve zřízeném fondu pozemků, z něhož by měly být předmětné

majetkoprávní dispozice financovány.

Ing. Milan ltufla. vedoucí odboru investic a rozvoje města

Výzva rodičů žáků ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 pro zastupitele města Příbram

Usn. č. 3051201512111 ze dne 26.10.2015

ZM ukíádá RM provest kroky k zajištění bezpečnosti na hřišti k 31.01.2016 a zahájit okamžité práce na

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

finančních prostředků z dotačních titulů.

Průběžné plného:

Na vystavbé Školního hřiště byly provedeny drenáže. dokončeny podkladové vrstvy. opraveno

a osazeno zakončení stávajících kanalizačních vpustí dešťové kanalizace. V období 3. dekády října

došlo ke zhoršení klimatických podmínek, které neumožňovaly pokračování v pokládce povrchů

z důvodu nevhodných okolností pro technologické postupy a procesy. K 11.11.2016 došlo k přerušení

stavebních praci. Ze staveniště bylo odstraněno oplocení a prostor byl osazen výstražnymi tabulkami.

Předpokládané zahajeni další fáze výstavby je stanoveno v přímé a nedílné návaznosti na klimatické

podmín ky.

Mgr. Václav Švanda. místostarosta

HŠYÍĚI'ÉBÉÉÉĚLÚĚPÉĚÉStí v ul. Březnická v Příbrami IVjako celku

Usn. č. 4341201612111 ze dne 25.04.2016

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

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

částku 460343100 Kč).

Průběžné plnéno:

Rada města Příbram na svém jednání dne 19.12.2016 pod číslem usnesení 120812016 schválila

uzavření smlouvy na zakázku „Výber dražebníka pro dobrovolnou dražbu nemovitostí — Březnická

ulice“ se společností GAUTE, as., se sídtem Lidická 26, 602 00 Brno, iC: 25543709, za nabídkovou

cenu ve vyší 3,13 % + DPH z ceny dosažené vydražením.

Mgr. Aenať1 místostarostka

]



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

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

_evropslglgen horníků a hutníků _ _ __ ___

Usn. č. 4841201612011 ze dne 23.05.2016

ZM ukládá RM zpracovat a předložit zastupitelstvu ke schválení návrh obecné závazné

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

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

Průběžné plnéno.

Na předmětné vyhlášce dále pracuje odbor práva a veřejných zakázek. Tato vyhláška bude

předložena do jednání ZM v 0412017.

Ing. Jindřich Vařeka. starosta -

ZáměrzaložjLagerlturu destinačního managementu Brdy

Usn. č. 5311201612M ze dne 05.09.2016

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

Průběžné plné-no:

Zastupitelstvo města Příbram na svém zasedání dne 12.12.2016 pod číslem usnesení 61212016sz

schválilo založení Destinační společnosti Brdy. vstup města Příbram do Destinační společnosti Brdy

a Stanovy Destinační společnosti Brdy Rámcová náplň činností Destinační společnosti Brdy je také

připravena.

Ing. Jindřich Vařeka. star-

Potvrzení usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 5091201612011 ze dne 27.06.2016

Usn.č. 5771201612111 ze dne 10.10.2016

ZM ukládá městskému ůřádu nepředkládat k projednání v orgánech mesta žádosti jinych zájemců o

koupi celého pozemku p. č. 2301 ' ' ram nebo jeho částí zasahující do části tohoto pozemku

již schválené k prodeji manželů usnesením zastupitelstva města č. 509120161ZM ze dne

21.06.2016 a informovat žadatele o tom. že prodej této části pozemku byl usnesením zastupitelstva

města již schválen.

Spinéno:

Pan_ který byl jiným žadatelem o koupí pozemku než manželé- byl dopisem ze dne

02.11.2016, který podle vrácené doručenky převzal dne 14.11.2016. informován ve smyslu uloženém

zastupitelstvem města, a žádní jiní žadatelé se již do uzavření kupní smlouvy s manželi—

nevyskytíi. přičemž odbor správy majetku samozřejmé žádné jiné žádostí v předmětné věci

k projednání v orgánech mesta nepředkládal.

t_n/gk Jaroš! Volhy, vedoucí odboru správy majetku
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Rekonstrukce Aquanela.3051191330913 P'ÉPEÉF'Ě ekonoeiskíanavza .
Usn.č. 584120161ZM ze dne 14.11.2016

ZM ukládá RM zadat zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci Aquaparku

Příbram ve variantě: e) - celková rekonstrukce všech stávajících provozů včetně technologií

a s přístavbou provozu relaxačního světa v 1. NP a saunového světa ve 2. NP přístavby. Rozsah

přístavby cca 1000 m2 (die propočtů Relaxsolution s.r.o.) včetne zvětšení bazénové haly o 2 plavecké

dráhy délky 25 metrů.

Usn.č.585120161ZM ze dne 14.11.2016

ZM ukládá RM zadat zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci letního koupaliště ve

variantě—: c) — novostavba dětského brouzdaííště a zázemí pro návštěvníky (převlékací kabiny, toalety.

občerstve n í).

Průběžně piněno:

V současné době je vyhlášeno výbérové řízení na „vyběr zhotovitele dokumentace stavby — celková

rekonstrukce a modernizace aquaparku Příbram".

Ing. Jindřich Vařeka, starosta
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