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Rada bere na vé domí

předloženou Zprávu o kontrole plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2017 do 31.12.2017

včetně plnění usnesení ZM za minulá období.

Napsala: Ivana Makošova-

Návrhy na usnesení:

ZM bere na vědomí

předloženou Zprávu o kontrole plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2017 do

31.12.2017 včetně plnění usnesení ZM za minula období.

Důvodová zpráva

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

01 .10.2017 do 31 .122017 včetně plnění usnesení ZM za minulá období.

Průběžně plněna:

Rok 2014 — usn.č.61í2014íZM ze dne 15.12.2014 — Křížově domy, Cíl — apelace paní-

Rok 2016 — usn.č.531!2016íZM ze dne 05.09.2016 — Za'měr založit agenturu destinačního

managementu Brdy.

Rok 2016 — usn.č.584í2016íZM ze dne 14.11.2016 — Rekonstrukce Aquaparku Příbram — studie

a provozně ekonomická analýza (zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonsírukci

Aquaparku Příbram ve variantě: e).

Rok 2016 — usn.č.585í2016!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.718í2017í2ívl ze dne 24.04.2017 — Kontrolní výbor ZM Příbram - provedení kontroly

naplňování smluvního vztahu město x Arriva Praha s.r.o.



Důvodová zpráva - pokračování

Křížové domy, Cíl- apelacepa-

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 plnéno:

Výkup všech pozemků, případně jejich částí. dotčených projektem „Revitalizace oblasti křížových

domů v Příbrami Vílí", do majetku města Příbram, byl již řádně proveden.

lng. Milan !tufkalvedouci odboru investic a rozvoje města

Záměr založit agenturu destinačního managementu Brdy

Usn. č. 5311'201 BiZM ze dne 05.09.2016

ZM ukládá RM připravit podklady pro schválení založení 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

Usnč. 584í2016íZM ze dne 14.11.2016

ZM ukládá RM zadat zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci Aquaparku

Příbram ve variantě: e) - celková rekonstrukce vsech stávajících provozů včetně technologii

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 bazénové haly o 2 plavecké

dráhy délky 25 metrů.

Usn.č.585í2016íZM 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 (převlékací kabiny, toalety,

občerstvení).

Průběžně píněno;

Byl dokončen a odevzdán projekt pro sloučené územní a stavební řízení. V současnosti se pracuje na

získání stanovisek od dotčených orgánů státní Správy a správců inženýrských sítí. Následně bude

projekt podán na stavební úřad se žádostí o vydání sloučeněho územního a stavebního povolení.

Mgr. Václav Švenda, místostarosta

]



Kontrolní výbor ZM Příbram - provedení kontroly naplňování smluvního vztahu město :: Arriva

Praha s.r.o.

Usn. č. 718í2017íZM ze dne 24.04.2017

ZM ukládá kontrolnímu vyboru zastupitelstva města provest kontrolu naplňování smluvního vztahu

města se společnosti Arrlva Praha s.r.o.

Průběžně plněno:

Píněnl probíhá, výsledek bude předložen ve zprávě o činnosti KV za rok 2017 do ZM.

Mgr. Radka !kubalová, koordinátor KV Příbram
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