
Město Příbram
Pro 'ednání ZM

odbor: vnitřních věcí
dne : 22.05.2017

Název bodu jednáni:

Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2017 do 31.03.2017 včetně plnění

usnesení ZM za minula období

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracovala: Mgr. Ivana Novotna-Kuzmova, DiS., vedoucí OW

Projednano: v RM 02.05.2017, usn.č.424í2017

Text usnesení RM:

R. usn. č. 424/201 7

Rada í. bere na vědomí

předloženou Zprávu o kontroíe plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2017do 31.03. 2017
včetně pínění usnesení ZM za minulá období.
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OW zařadit tento materiál do programu Zastupiteístva města Příbram dne 22.05.2017.

Napsala: ivana Makošova _

Návrhy na usnesení:

ZM bere na vědomí

předloženou Zprávu o kontrole plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2017 do
31.03.2017 včetně plnění usnesení ZM za minula obdobi.

Důvodová zpráva

Rada města předkládá Zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Příbram za období od
01.01.2017 do 31.03.2017 včetně plnění usnesení ZM za minula obdobi.

Splněno:

Rok 2016 — usn.č.4847201672M ze dne 23.05.2016 — Navrh obecně závazné vyhlášky o stanovení
kratší doby nočního klidu ve dnech konaní oslav 800 let od první písemně zmínky města Příbram
a 20. setkani hornických měst a obcí a 16. evropský den horníků a hutnlků,

Průběžně plněna:

Rok 2014 _ usn.č.61í201472M ze dne 15.12.2014 - Křížové domy, cn _ apelace pani-
Rok 2015 — uan.č.305í2015íZM ze dne 26.10.2015 — Výzva rodičů žaků ZŠ, Příbram VII, 28. října 1
pro zastupitele města Příbram (provedení 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_43472016!ZM ze dne 25.04.2016 — Návrh na prodej nemovitostí v ul. Březnicka
v Příbrami iVjako celku.

Rok 2016 — usn.č.531í201BíZM ze dne 05.09.2016 — Záměr založit agenturu destinačního
managementu Brdy.

Rok 2016 - usn.č.584í201síZM ze dne 14.11.2016 — Rekonstrukce Aquaparku Příbram — studie
a provozně ekonomicke analyza (zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci
Aquaparku Příbram ve variantě: e).



Rok 2016 - usn.č.585í201672M ze dne 14.11.2016 — Rekonstrukce Aquaparku Příbram — studie
a provozně ekonomická analýza (zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci letního
koupaliště ve variantě: c).



Důvodová zpráva — pokračování

_Křížově domy, Cíl — apelace paní—

Usn. č. 61í2014íZM ze dne 15.12.2014.

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

v Příbrami Vili.

Průběžně plněno:

Situace s výkupem pozemků je stále stejně a nedošlo k žádná změně.

lng. Milan Štula vedoucí odboru investic a rozvoje města

Výzva rodičů žáků ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 pro zastup'rtele města Příbram

Usn. č. 305l2015íZM ze dne 26.10.2015

ZM ukládá RM provest kroky k zajištění bezpečnosti na hřišti k 31.01.2016 a zahájit okamžitě práce na

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

finančních prostředků z dotačních titulů.

Průběžně plněno:

V současné době stále probíhá technologická přestávka. Dle předpokladu by mělo dojít k obnovení

praci koncem měsíce dubna nebo na začátku měsíce května. Skutečný termín zahajeni je plně závislý

na klimatických podmínkách v předpokládaném obdobi.

Mgr. Václav Švenda, místostarosta

Návrh na prodej nemovitostí v ul. Březnická v Příbrami IV jako celku

Usn. č. 434í2016íZM ze dne 25.04.2016

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

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

částku 460343100 Kč).

Průběžně plného:

Město Příbram nedoíožilo dražebnikovi ve smlouvě uvedeny znalecký! posudek. Tento musel být

zadán novemu znalci, ihned po jeho dopracování bude dražebník pokračovat v plnění smlouvy.

Mgr. Alena Zen!šk'ová. 1. mistóšt'á'rostka

Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení kratší doby nočního klidu ve dnech konání oslav 300 let

od první písemné zmínky města Příbram a 20. setkání hornických měst a obcí a 16. evropský clen

horníků a hutníků

Usn. č. 484í2015íZM ze dne 23.05.2016

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

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

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

Zastupitelstvo města Příbram na svém jednání dne 24.04.2017 projednalo a pod číslem usnesení

719í2017íZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Příbram 0 nočním klidu.

ing. Jindřich Vařeka, starosta -

Záměr založit agenturu destinačního managementu Brdy

Usn. č. 5311201GíZM ze dne 05.09.2016

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

Průběžně plněno:

Podklady pro schválení založení destinačnl společnosti byly ZM předloženy již vprosinci 2016.

Vzhledem k tomu, že nedošlo ke vzájemně dohodě mezi městem Příbram a ECO o vzniku

a fungování společně destinační společnosti, převzal Středočeský kraj koordinační roli při vzniku

destinační společnosti Brdy, V současně době čekáme od kraje na informaci, jaký bude další postup

v těto záležitosti.

Ing. Jindřich Vařeka, starosta-

Rekonstrukce Aquaparku Příbram » studie a provozně ekonomická analýza

Usn.č. 58412016íZM 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 (dle propočtů Relaxsolution s.r.o.) včetně zvětšení bazěnově haly o 2 plavecká

dráhy délky 25 metrů.

Usn.č.585í2016íZM ze dne 14.1 1.2016

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

variantě: c) - novostavba dětskěho brouzdaliště a zázemí pro návštěvníky (převlěkaoí kabiny, toalety,

občerstvení).

Průběžně píněno:

Zadávací řízení nebylo dosud ukončeno. V současnosti marně uplynula lhůta pro podání návrhu na

přezkum úkonů zadavatele a je možně v nejbližších dnech podepsat smlouvu s vítězným uchazečem.

Mgr. Václav Švanda, místostarosta
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