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Název bodu jednáni:
Zpráva o plnění usnesení ZM Přlbram za období od O1.0?.2017 do 30.09.2017 včetně plnění
usnesení ZM za minula období

Předkládá:

Rada města Příbram

Zpracovala:

Mgr. ivana Novotná-Kuzmová, DiS., vedoucí OW

Projednáno:

v RM 23.10.2017, usn.č.1044!2017

Text usneseni RM:
Rusnč. 1044/2017

Rada

!. bere na

vědomí

předloženou Zprávu o kontrole plném usnesení ZM Příbram za období od 01. 07. 201 7 do 30.09.2017

včetně plnění usnesení ZM za minulá období.
H, 0 k l á d e
OW zařadit tento materiál do programu Zastupitelstva meefe Příbram dne 13.11.2017.

Napsala:

Ivana Makošová -

Návrhy na usnesení:
ZM

bere

na

vědomí

předloženou Zprávu o kontrole plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2017 do
30.09.2017 včetně plnění usnesení ZM za minulá období.

Důvodová zpráva

Rada města předkládá Zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Příbram za období od
01.07.2017 do 30.09.2017 včetně plnění usnesenl ZM za minulá období.

Průběžně plněno:

Rok 2014 - usn.ě.61l2014lZM ze dne 15.12.2014 — Křížové domy, Cíl - apelacRok 2016 — usn.č.531l2016!ZM ze dne 05.09.2016 — Záměr zalozit agenturu destinačního
managementu Brdy.
Rok 2016 — usn.č.584r2016!ZM ze dne 14.11.2016 — Rekonstrukce Aquaparku Příbram — studie

& provozně ekonomická analýza (zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci
Aquaparku Příbram ve variantě: e).
Rok 2016 — usn.č.585l2016!ZM ze dne 14.11.2016 — Rekonstrukce Aquaparku Příbram — studie

a provozně ekonomická analýza (zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci letního
koupaliště ve variantě: c).
Rok 2017 — usn.č.?18f201?lZM ze dne 24.04.2017 — Kontrolní výbor ZM Příbram — provedení kontronr
naplňování smluvního vztahu město )( Arriva Praha s.r.o.

Důvodová zpráva — pokračování

Křížové domy, Cíl — apelace—
Usn. &. 61í2014lZM ze dne 15.12.2014.
ZM ukládá RM, aby ve lhůtě čtyř měsíců předložila ZM píán revitalizace oblasti křížových domů
v Příbrami Vlll.
Průběžně plněno:
Výkup pozemků pro účely revitalizace oblasti kříž '
“
“'
“ Vlll byl realizován formou
kupní smlouvy mezi městem Příbram a panem
která byla uzavřena dne
18.07.2017. Kupní smlouva na výkup pozemku p. č. 4232109, k. ú. Příbram, se státním podnikem
DIAMO, byla dne 04.10.2017 podepsána ze strany státního podniku a nyní bude předložena

k podpisu panu starostovi Ing. Jindřichu Vařekovi. OIRM připravuje architektonickou soutěž na řešení
revitalizace oblasti křížových domů.

lng. MiMucí odboru investic a rozvoje města

Záměr založit agenturu destinačního managementu Brdy
Usn. &. 5131120161201 ze dne 05.09.2016
ZM ukládá RM připravit podklady pro schválení založeni agentury destinačního managementu Brdy.

Průběžně plněno:
Město Příbram čeká na zaslání finálního návrhu stanov od Středočeského kraje.

Ing. Jindřich Vařeka, starosta

-

Rekonstrukce Aquaparku Příbram - studie a provozně ekonomická analýza
Ušn.č. 584í201612M ze dna-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 Retaxsolution s.r.o.) včetně zvětšení bazěnově haly o 2 plavecké
dráhy délky 25 metrů.

Usn.č.585!2016íZM ze dne 14.11.2016
ZM ukládá RM zadat zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci letního koupaliště ve
variantě: c) - novostavba dětského brouzdaliště a zázemí pro návštěvníky (převlěkací kabiny. toalety,
občerstvení).

Průběžně plněno:
Ve výběrověm řízení byl vybrán projektant, jedná se o společnost h—projekt s.r.o., se sídlem Korunní
96881, 120 00 Praha 2. byla s ním uzavřena smlouva o dílo a probíhají projektové práce. Byla

]

dokončena a odevzdána studie stavby. V současnosti projektant pracuje na projektu pro slou-čeně
územní a stavební řízení.

Ing. Jindřich Vařeka, starosta

-

Kontrolní výbor ZM Příbram -— provedeni kontroly naplňování smluvního vztahu město ): Arriva
Praha s.r.o.

Usn. č. ?1812017íZM ze dne 24.04.2017
ZM ukládá kontrolnímu výboru zastupitetstva mesta provést kontrolu naplňování smluvního vztahu
města se společností Arriva Praha s.r.o.
Průběžně plněno:
Kontrola stále probíhá.

Mgr. Radka Škubalová, koordinátor KV Příbram

-

2

