
 

 

 

 

Město Příbram                                                                         Pro jednání ZM 

odbor : organizační a vnitřních věcí dne :26.01.2015 

 
Název bodu jednání: 

 
 
 

[>>> Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2014 do 30.09.2014<<<] 
 
 
Předkládá:  Rada města                  
 
Zpracovala:  Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS., vedoucí OOVV                  
   
Projednáno:      v RM dne 07.01.2015, usn. č. 14/2015 
                      
Napsala:  Ivana Makošová                  
    
 
                                                             
Text usnesení RM:                                               
R.usn.č.14/2015        
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 01.01.2014                           
do 30.09.2014. 

 
             II.   u k l á d á 

odboru  org. a vnitřních  věcí předložit materiál Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za 
období od 01.01.2014 do 30.09.2014  na zasedání ZM 26.01.2015.  

 
 
 
 
Důvodová zpráva: 
Plnění usnesení ZM Příbram uložené v období od 01.01.2014 do 30.09.2014, viz příloha 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrhy na usnesení:  
(>>>ZM   b e r e   n a   v ě d o m í  
        předloženou zprávu o kontrole plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2014  
        do 30.09.2014. <<<) 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

 

 
Předložení informace o současné bezpečnostní situaci na území města Příbram 

Usn. č. 721/2014/ZM ze dne 27.01.2014 
ZM bere na vědomí  informaci o současné bezpečnostní situaci na území města Příbram a dále: 
1) ZM ukládá vedení města realizovat dotazníkové šetření k bezpečnosti ve městě jako v roce        
    2008, 
2) ZM ukládá velitelce MP přednostně posilovat pěší hlídky a nasazování služebních psů do  
    ulic. 
 
 
Splněno:  bod č. 1 
Dotazníkové šetření provedeno prostřednictvím periodika „Kahan“ a webových stránek MěÚ v březnu 
2014. Výsledky dotazníkového šetření v dubnu 2014 zpracovány a předány starostovi Ing. Pavlu 
Pikrtovi dne 10.04.2014. Na žádost MVDr. Josefa Řiháka byl materiál předložen všem zastupitelům na 
stůl dne 16.12.2014 před jednáním ZM. 
 
Plněno průběžně: bod č. 2 
- plněno průběžně výkonem služby MPPB, 
- služební psi vyřazeni na základě usnesení RM 692/2014 ze dne 25.8.2014, 
- písemné stanovisko k uloženému úkolu bylo předloženo na pokyn starosty Ing. Pavla Pikrta dne    
  3.3.2014 všem zastupitelům na stůl před jednání ZM. 
 
 
JUDr. Jaroslava Vodičková – velitelka MP Příbram  
 
 
 
 
Usn. č. 722/2014/ZM ze dne 27.01.2014 
ZM ukládá RM předložit na příští jednání zastupitelstva města návrh na pořízení změny územního 
plánu pro vybrané části města. 
 
Splněno: 
Materiál byl OKRM předložen na jednání ZM dne  03.03.2014 a schválen pod číslem usnesení 
733/2014/ZM - ZM  schvaluje pořízení změny Územního plánu s tím, že bude prověřena možnost 
umísťování staveb ubytoven na území města. 
 
 
Vladislav Rozmajzl – vedoucí OKRM 
 
 
 
ZM 27. 1. 2014, usn. č. 722/2014/ZM – ubytovny a návrh na pořízení změny ÚP města Příbrami 

Usn. č. 733/2014/ZM ze dne 03.03.2014 
ZM ukládá RM vyhlásit stavební uzávěru do doby vydání změny Územního plánu pro stavby ubytoven. 
 
Splněno: 
Po projednání s dotčenými orgány a s veřejností vydala RM dne 02.06.2014, usn.č., 455/2014 – 
územní opatření o stavební uzávěře pro stavby ubytovacích zařízení. 
 
 
 
Vladislav Rozmajzl – vedoucí OKRM 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Žádost o prominutí dluhu na bytě včetně poplatku z prodlení 

Usn. č. 737/2014/ZM ze dne 03.03.2014 
ZM ukládá RM připravit materiál „penálové prázdniny“ na příští zasedání ZM. 
 
Splněno: 
Návrh na odpuštění dlužného poplatku z prodlení u nájemníků bytů a prostor sloužících k podnikání 
byl dne 16.06.2014 předložen do jednání ZM a schválen pod číslem usnesení 810/2014/ZM – ZM 
schvaluje vyhlášení tzv. „penálových prázdnin“ v termínu od 15.07.2014 do 15.09.2014 k odpuštění ‚   
dlužného poplatku z prodlení u bytů a prostor sloužících k podnikání s tím, že při 100% úhradě  dlužné 
částky na nájmu a úhradě za služby, majitel bytů a prostor sloužících k podnikání - tj. Město Příbram - 
upustí od povinnosti hradit dlužný poplatek z prodlení jak u bytů, tak i u prostor  
sloužících k podnikání.    
 
 
PhDr. Věra Černá – vedoucí MěRK 
 
 
 
30) 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. 
 
O plnění tohoto usnesení není nic známo: 
Právní odbor v této věci nepředkládal na zasedání zastupitelstva města žádný materiál, přičemž 
předmětný bod byl do programu zasedání zastupitelstva města dodatečně zařazen na začátku jeho 
zasedání na základě návrhu člena zastupitelstva města pana RSDr. Jiřího Svobody, jak vyplývá ze 
zápisu ze zasedání zastupitelstva (viz jeho str. 1), takže k němu žádný předkládaný materiál, který by 
byl zpracován nějakým odborem a prošel radou města, neexistuje. Kromě toho pak Ing. Volný 
upozorňuje na skutečnost, že problematika budov obecně spadá do kompetence Městské realitní 
kanceláře. 
Městská realitní kancelář v souvislosti s tímto usnesením  doposud nic neřešila. 
 
 
Ing. Jaromír Volný – vedoucí OP 
 
PhDr. Věra Černá – vedoucí MěRK 
 
 
 
38) Petice na „únosné žití občanů v Rožmitálské ulici“ 

Usn. č. 802/2014/ZM ze dne 06.05.2014 
ZM ukládá 
1) vedení města jednat, ve spolupráci s hejtmanem Středočeského kraje MVDr. Řihákem,  
      s Ředitelstvím silnic a dálnic o zlepšení situace v Rožmitálské ulici a o urychlení obchvatu města  
      Příbram, 
2)   informovat o jednáních na zasedání zastupitelstva města v červnu. 
 
Splněno: 
Dne 05.06.2014 se uskutečnilo jednání hejtmana Středočeského kraje MVDr. Josefa Řiháka 
s místostarostou města Příbram MUDr. Ivanem Šedivým a ředitelem závodu Praha,  Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, Janem Kroupou, o tom, jak řešit neúnosnou dopravní situaci v příbramských ulicích 
Rožmitálská a Husova. Bylo konstatováno, že jednou z možností řešení stávající situace je výstavba 
jihovýchodního obchvatu města. Dále bylo dohodnuto, že ŘSD zajistí ve spolupráci s Krajskou 
hygienickou stanicí v Příbrami měření hlučnosti. Uvedeném informace zazněly na zasedání ZM dne 
16.06.2014 pod bodem diskuse. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
Dopisem č.j. MeUPB 70129/2014 ze dne 19.8.2014, adresovaným paní             , sdělil (tehdejší) 
starosta města pan Ing. Pavel Pikrt všechny známé informace této zástupkyni petentů i písemně, 
přičemž podle vrácené poštovní doručenky převzala paní             tento dopis dne 25.8.2014. 
 
 
Ing. Jaromír Volný – vedoucí OP  
  
 
 
Žádost obce Třebsko o prominutí doplatku podílu na neinvestičních výdajích Základní školy, 
Příbram VIII, Školní 75 za období leden 2009 – srpen 2010  

Usn. č. 804/2014/ZM ze dne 06.05.2014 
ZM ukládá Kontrolnímu a Finančnímu výboru ZM zpracovat stanovisko k žádosti obce Třebsko 
k proplacení neinvestičních výdajů Základní školy, Příbram VIII, Školní 75 za období leden 2009 – 
srpen  2010 a předložit na nejbližší zasedání zastupitelstva města. 
 
Splněno: 
Stanovisko  Kontrolního výboru ZM  k tomuto bodu bylo předloženo do jednání ZM dne 16.06.2014 a 
vzato na vědomí pod číslem jednacím 846/2014/ZM. Tohoto jednání se zúčastnil i  předseda 
Finančního  výboru ZM Tomáš Cibulka. Ze zápisu zasedání ZM ze dne 16.06.2014 vyplývá, že  pod 
bodem č. 38 Kontrolní výbor – stanovisko k žádosti obce Třebsko a návrh plánu kontrolní činnosti na 
rok 2014, byl panem Tomášek Cibulkou předložen „na stůl“ zápis z jednání Finančního výboru 
ohledně problematiky obce Třebsko. 
 
 
Ing. Volný -  vedoucí OP a koordinátor kontrolního výboru 
 
 
 
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: 
Nejbližší následující zasedání kontrolního výboru po 16.6.2014 se konalo dne 18.6.2014 (toto datum 
zasedání kontrolního výboru bylo stanoveno již na jeho zasedání konaném dne 26.5.2014 a bylo 
všem členům kontrolního výboru několik dnů před konáním zasedání elektronickou zprávou 
koordinátora kontrolního výboru připomenuto), nebylo avšak usnášeníschopné, neboť z jeho 8 členů 
se dostavili jenom 4 členové, ostatní se omluvili.  Proto pan předseda kontrolního výboru uspořádal 
elektronické hlasování „per rollam“, na základě něhož bylo kontrolním výborem schváleno pověření 
konkrétních kontrolních skupin k provedení jednotlivých kontrol, mezi nimi i kontrolní skupiny pro 
provedení předmětné kontroly vyřizování stížností podaných v 1. pololetí 2014. Tuto informaci pak pan 
předseda všem členům kontrolního výboru elektronickou zprávou ze dne 15.7.2014 zaslal 
s upozorněním, že další zasedání kontrolního výboru je plánováno na den 3.9.2014, přičemž členy 
kontrolních skupin požádal, aby se snažili kontroly realizovat do tohoto termínu, aby bylo možno jejich 
výsledky (na uvedeném zasedání kontrolního výboru) projednat. Zasedání kontrolního výboru konané 
dne 3.9.2014 (s opětovným připomenutím několik dnů předtím elektronickou zprávou koordinátora 
kontrolního výboru) však opět nebylo usnášeníschopné, když se dostavili jen 4 členové a ostatní se 
omluvili, přičemž z dvoučlenné kontrolní skupiny pro provedení předmětné kontroly se dostavil jenom 
jeden člen, který žádnou zprávu kontrolní skupiny nepředložil. Za této situace pan předseda navrhl 
ještě jeden termín pro svolání kontrolního výboru, a to 17.9.2014 (tj. 5 dní před zasedáním 
zastupitelstva    města   plánovaným   na   den   22.9.2014, aby   tam   mohly   být   výsledky   kontrol  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

prezentovány), s tím, že požádal koordinátora kontrolního výboru o oslovení všech členů kontrolního 
výboru elektronickou zprávou se žádostí o sdělení, zda se budou moci zasedání kontrolního výboru 
uvedeného dne zúčastnit (aby zbytečně nesvolával jednání výboru, které by opět nebylo 
usnášeníschopné), což koordinátor ještě téhož dne, tj. 3.9.2014, učinil. Vzhledem k tomu, že do 
14.9.2014, tj. 3 dny před případně uvažovaným zasedáním kontrolního výboru, se koordinátorovi 
ozvali jen 4 členové (včetně pana předsedy), z nichž 2 sdělili, že se zasedání plánovaného na 
17.9.2014 zúčastnit mohou, zatímco 2 zbývající sdělili, že se zúčastnit nemohou, sdělil tuto skutečnost 
koordinátor kontrolního výboru předsedovi výboru, který, když se situace nezměnila ani do 16.9.2014, 
vydal koordinátorovi pokyn, aby všem členům kontrolního výboru sdělil jeho rozhodnutí, že se 
zasedání kontrolního výboru dne 17.9.2014 za této situace neuskuteční, což koordinátor dne 
16.9.2014 elektronickou zprávou zaslanou všem členům kontrolního výboru učinil. Vzhledem k tomu, 
že dne 22.9.2014 se konalo poslední zasedání zastupitelstva města ve funkčním období let 2010 – 
2014 a ve dnech 10.-11.10.2014 se konaly komunální volby, jimiž funkční období stávajícího 
zastupitelstva a tím také jeho kontrolního výboru končilo, byly by podle tehdejšího názoru pana 
předsedy další pokusy o svolání zasedání kontrolního výboru a o provedení předmětné kontroly ve 
zbývajících 3 týdnech do konce funkčního období kontrolního výboru za situace, kdy se tento výbor 
nedokázal v poslední době 3x sejít v usnášeníschopném počtu, bezpředmětné, a proto k nim tehdy již 
nepřistoupil. Skutečnost, že pověřená dvoučlenná kontrolní skupina kontrolu vůbec neprovedla, 
potvrdila dne 2.1.2015 na dotaz vedoucího právního odboru a současně koordinátora kontrolního 
výboru také vedoucí samostatného oddělení kontroly a vnitřního auditu paní Ing. Jiřina Dubcová. 
 
 
Ing. Jaromír Volný – vedoucí OP a koordinátor kontrolního výboru 
 
 
Usn. č. 850/2014/ZM ze dne 16.06.2014 
ZM ukládá Kontrolnímu výboru provést kontrolu vymáhání dlužného nájemného na Městské realitní  
kanceláři za rok 2013. 
 
Splněno: 
Kontrola vymáhání dlužného nájemného na Městské realitní kanceláři byla /za Kontrolní výbor ZM 
Příbram/ provedena panem Rosenbaumem. Kontrolovány byly 3 měsíce roku 2013. Způsob vymáhání 
je dlouhodobě znám a odsouhlasen zastupitelstvem i radou města. Při vymáhání nájemného se 
dlouhodobě postupuje dle dostupných právních předpisů. Nebyly zjištěny žádné nedostatky – 
informoval na jednání ZM dne 22.09.2014 Ing. Bartoň. 
 
 
Ing. Jaromír Volný – vedoucí OP a koordinátor kontrolního výboru 
 
 
 


