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R. usnč. 543/201 8

Rada !. bere na vědomí

předloženou Zprávu o kontrole plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2018 do 31.03.2018

včetne“ píne'ní usnesení ZM za mínulá období.

H. 1..- !( íá o' á

OW zařadí! tento materiál do programu zasedání ZM dne 18, 06. 2018.

Napsala: Ivana Makošová -

Návrhy na usnesení:

ZM bere na vědomí

předloženou Zprávu o kontrole plneni usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2018 do

31.03.2018 včetně plnění usnesení ZM za minulá období.

Důvodová zpráva

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

01.01.2018 do 31.03.2018 včetně plnění usnesení ZM za minula období,

Průběžně plného:

Rok 2014 - usn.č.61í2014íZM ze dne 15.12.2014 - Křížové domy, cn-apelace—

Rok 2016 — uen.č.58412016!ZM ze dne 14.11.2016 — Rekonstrukce Aquaparku Příbram - studie

a provozně ekonomická analýza (zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci

Aquaparku Příbram ve variantě: e).

Rok 2016 — usn.č.585í2016!ZM ze dne 14.11.2016 — Rekonstrukce Aquaparku Příbram »— studie

a provozně ekonomická anaíýza (zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci letního

koupaliště ve variantě: c).

Rok 201? — usn.č.71812017!ZM ze dne 24.04.2017 — Kontrolní výbor ZM Příbram — provedení kontroly

naplňování smluvního vztahu město >< Arriva Praha s.r.o.

Rok 2018 — usn.č.894í2018!ZM ze dne 22.01.2018 — Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2018

(vypracování a zajištění uzavření dodatku ke „Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování

ínfrastrukturniho majetku města Příbram')

Vyřazeno ze sledování ukíádacích usnesení ZM:

Rok 2016 — usn.č.53112016;'ZM ze dne 05.09.2016 —- Záměr založit agenturu destinačního

managementu Brdy.



Důvodová zpráva - pokračování

Křížové domy, Cíl —apelac-

Usn. &. 1511201412111 ze dne 15.12.2014.

ZM ukláda' RM, aby ve lhůtě čtyř měsíců předložila ZM plan revitalizace oblasti křížových domů

v Příbrami Vili

Průběžně plněno:

\! současnosti se zpracovává studie.

lng. Mi-edoucí odboru investic a rozvoje města

Záměr založit agenturu destinačního managementu Brdy

Usn. &. 5311201612111 ze dne 05.09.2016

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

Vyřazeno ze sledování ukládacích usnesení ZM:

Usnesení č. 5311201612M ze dne 05.09.2016 bylo revokovano pod č.usn.956!2018!ZM dne

23.04.2018 a byl schválen vstup města Příbram do oblastní organizace destinačního managementu

Turistická obiast Brdy a Podbrdsko, 2.3, 2 tohoto důvodu navrhujeme vyřadit toto ukládací usnesení

ze sledování ukládacíoh usnesení ZM.

ing, Jindřich Vařeka. starosta

Rekonstrukce Aquaparku Příbram — studie a prevazne ekonomická analýza

Usn.č. 5841201612111 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 technoiogií

a s přístavbou provozu relaxačního světa v 1. NP a saunového světa ve 2. NP přístavby. Rozsah

přístavby cca 1000 m2 (dle propočtů ReIaXSqution s.r.o.) včetne zvetseni bazénová haly o 2 plavecké

dráhy délky 25 metrů.

Usn.č.5851201BíZM ze dne 14.11.2016

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

variantě: c) - novostavba dětského brouzdaliště a zázemí pro návštěvníky (převlekaci kabiny, toalety,

občerstvení).

Průběžně plně-no:

Projekt pro sloučené územní a stavební řízení byl dne 24.04.2018 podán na stavební úřad se žádostí

o sloučené územní a stavební povolení. V současnosti se pracuje na dokumentaci pro provedení

stavby.

Mgr. Václav lvenla, misloslarosta

]



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

Praha s.r.o. _

Usn. č. 7111120171201 ze dne 24.04.2017

ZM ukládá kontrolnímu výboru zastupitelstva města provést kontrolu naplňování smluvního vztahu

města se společnosti Arriva Praha s.r.o.

Splněno:

Kontrola naplňování smiuvniho vztahu města a společnosti Arriva Praha s.r.o. byla předložena do

zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 19.03.2018 jako součást „Zprávy o činnosti Kontrolniho

výboru v roce 201 ?“.

Mgr. Radka Škubalová, koordinátor Kv Příbram

Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2018

Usn.č.894í201BíZM ze dne 22.01.2018

ZM ukládá OlRM vypracovat a zajistit uzavření dodatku ke „Smlouvě o pronájmu a komplexním

provozování infrastrukturniho majetku města Příbram“ ze dne 13.02.2004 v souladu s bodem !

(schválená cena vodného na rok 2018 ve výši 52,23 Kčím.3 včetně DPH a cena stočného na rok 2018

ve výši 23,14 kam3 včetně DPH).

Průběžně plněno:

Probíhá schvalovací proces.

lng. Milan Štufka, vedoucí odboru investic a rozvoje města
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