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Název bodu jednání:

Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.04.2018 do 30.08.2018 včetně plnění

usnesení ZM za minulá obdobi

Předkládá: Rada města Příbram

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

Projednáno: v RM dne 20.08.2018, usn.č.853í2018

Text usnesení RM:

Rada lbere na vědom.-'

předloženou Zprávu o kontrole plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.04.2018 do 30.05.2018

včetně plnění usnesení ZM za minula období.

ll. u k l á o' a

Odboru vnítmích věcí zařadí! tento materiál do programu zasedání Zastupitelshfa města Příbram dne

10.09.2018.

Návrhy na usnesení:

ZM bere na vědomí

předloženou Zprávu o kontrole plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.04.2018 do

30.08.2018 včetne plnění usnesení ZM za minulá období.

Důvodová zpráva

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

01.04.2018 do 30.08.2018 včetně plnění usnesení ZM za minulá období.

Průběžně píněno:

Rok 2014 - usn.č.81l2014lZM ze dne 15.12.2014 - Křížové domy. Cíl —apelac-
Rok 2018 — usn.č.584l2018lZM ze dne 14.11.2018 — Rekonstrukce Aquaparku Příbram — studie

a provozně ekonomická analýza (zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci

Aquaparku Příbram ve variantě: e).

Rok 2018 - usn.č.585l2018lZM ze dne 14.11.2018 — Rekonstrukce Aquaparku Příbram —— studie

a provozně ekonomická analýza (zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci letního

koupaliště ve variantě: c).

Rok 2018 — usn.č.981l2018lZM ze dne 23.04.2018 — Petice „Petice občanů Příbrami, Brodu, Zdaboře,

Tisové. Bohutína. Žežic & dalších proti realizaci pouze 2. části jihovýchodního obchvatu města

Příbram v rozsahu uvedeném v aktuálně platném územním plánu" (poskytovaní pravidelných

informací 1x za čtvrt roku o průběhu a výsledku jednání).

Rok 2018 — usn.č.982l2018íZM ze dne 23.04.2018 — Petice „Petice občanů Příbrami, Brodu, Zdaboře,

Tísově, Bohutína, Žežíc a dalších proti realizaci pouze 2. části jihovýchodního obchvatu města

Příbram v rozsahu uvedeném v aktuálně platnem územním plánu“ (vedení jednání s ŘSD, aby byl

obchvat Příbramí realizován jako celek).

Splněno:

Rok 2018 — usn.č.894l2018lZM ze dne 22.01.2018 — Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2018

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

infrastrukturního majetku města Příbram")



Důvodová zpráva —- pokračováni

Křížové domy, Cíl —apelace—

Usn.č.81í2014.-'ZM ze dne 15.12.2014.

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

v Příbrami VIII

Průběžně plněno: ,

Rada města na svem jednání dne 09.07.2018 rozhodla o zpracování projektové dokumentace „Upravy

veřejného prostranství pěší zóny Cíl“. Zpracovatelem projektové dokumentace ve stupni pro provádění

stavby (DPS) je projekční kancelář lng. Čestmír Kabátník, projekční atelíěr ASPIRA. Termín

zpracová_ týdnů od nabytí účinnosti smlouvy, tj. od 28.07.2018.

Ing. Milan tu , vedoucí odboru investic a rozvoje města

Rekonstrukce Aquaparku Příbram - studie & provozně ekonomická analyza

Usn.č.584í2018!ZM ze dne 14.11.2016

ZM ukládá RM zadat zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukcí 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 bazénové haly o 2 plavecké

drahy délky 25 metrů.

Usn.č.585í2016íZM ze dne 14.11.2018

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:

Na projekt rekonstrukce Aquaparku Příbram bylo vydáno územní a stavební povolení, ktere

13.07.2018 nabylo právní moci. V současnosti je dokončován projekt pro provedení stavby a projekt

interieru.

Mgr. Václav Švenda, místostarosta

Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2018

Usn.č.894t2018!ZM ze dne 22.01.2018

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

provozování infrastrukturního majetku města Příbram“ ze dne 13.02.2004 v souladu s bodem |

(schválená cena vodného na rok 2018 ve výši 52.23 Kólm3 včetně DPH a cena stočného na rok 2018

ve výši 23,14 kom3 včetně DPH).

Splněno:

Dodatek č. 112018 ke „Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku

města Příbram“ byl podepsán dne 14082018.

Ing. Milan !tulla leloum odboru investic a rozvoje města
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Petice „Petice občanů Příbrami, Brodu, Zdaboře, Tisové, Bohutína, Žežic a dalších proti

realizaci pouze 2. části jihovýchodního obchvatu města Příbram v rozsahu uvedeném

v aktuálně platném územním plánu“

Usn.č.961l2018lZM ze dne 23.04.2018

ZM ukládá starostovi města Ing. Jindřichu Vařekoví informovat pravidelně 1x za čtvrt roku o průběhu

a vysledku jednání.

Usn.č.962!201BlZM ze dne 23.04.2018

ZM ukládá RM vést s ŘSD jednání, která by měla za cíl dosáhnout toho. aby byl obchvat Příbramí

realizován jako celek a nejen jeho část.

Průběžně plněno:

Informace o postupu města ve věci jihovýchodního obchvatu byly sděleny zastupitelům na zasedání

Zastupitelstva města Příbram dne 21.05.2018. V současné době je zažádáno o zorganizování

schůzky s ministrem dopravy.

Ing. Jindřich Vařeka, starosta
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