Komise města Příbram
Rozvoj města, zaměstnanost a terciární sféra
Název: 15.Zasedání - Zápis
Vytvořil: Roman Mráz
Termín: 07.02.2017, 19:00h
Účastníci zasedání:
Omluveni:
Neomluveni:
Usnášení schopnost komise:
Koordinátor komise:
Hosté:

Datum vytvoření: 15.02.2018 Datum verze: 15.02.2017
Místo: restaurace Švejk, Tyršova 105, Příbram
Roman Mráz, Květa Štefanová, Ing. Eva Kyseláková, Ing.
Filip Ondřejek, Ing. arch Miloslav Vorlíček
Jiří Paul, František Sobotka
Martin Bartoš, Ing. Petr Kareš
komise je usnášení schopná
Ing. arch. Jaroslav Malý
-

Zápis z jednání:
Bod
1

2

Popis
Původní znění z programu:
a) Určení zapisovatele – Roman Mráz
b) Schválení programu dle programu z pozvánky
na zasedání komise
Původní znění z programu:
Různé – více prostoru pro nápady a návrhy k řešení
Bod ze zastupitelstva - zimní stadion a prostory
ochozu:
• Prostory NEjsou z pohledu komise vhodné pro
účel, pro který jsou nyní využívány
• Názor komise je, že nejvhodnější by bylo, aby
předmětné prostory vůbec nesloužily
komerčnímu využití (obchod jako takový)
• Případný potenciál služeb souvisejících
hokejovým centrem je dle komise mnohem
vhodnějším řešením (větší využití sportovišť a
přiléhajícího zázemí)
• Komisi jsou známy dvě nabídnuté alternativy
vhodných prostor (nejsou ve vlastnictví města)

1

Hlasování
Pro:
Proti:
Zdrželo se:

Výsledek
5 Schváleno
0
0

Informace

Komise města Příbram
Rozvoj města, zaměstnanost a terciární sféra

3

Bod ze zastupitelstva - Změny v projektu
rekonstrukce Aquaparku:
• Vlivem zpracovaného projektu se mění
rozpočet na rekonstrukci Aquaparku o cca
+50mio
• Jedno z variant je také redukovaná varianta
realizace - bez 3x25m apod.
• Komise je jednoznačně pro to, dělat
rekonstrukci kompletně, bez redukcí a to i za
vyšší částku než která byla původně
uvažována - jde o rekonstrukci, která takto
bude sloužit dalších 30-40 let, není reálné do
ní časem zasahovat a omezovat provoz
Původní znění z programu:
Závěr

Informace

Termín konání dalšího zasedání komise je dne
16.05.2018 od 19:00h
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Podpis zapisovatele:

Podpis předsedy komise:

……………………………………..

……………………………………..

