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Město Příbram Pro 'ednáni ZM
Odbor : vnitřních věcí dne : 25.02.2019

Název bodu jednání:

Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2018 do 31.12.2018 včetně plnění
usnesení ZM za minuIá období

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracovala: Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS., vedoucí OW

!

Projednáno: v RM dne 21 .01.2019, R.usn.č.3912019

Text usnesení RM:
Rada bere na vědomí

před1oženou Zprávu o kontm1e pméní usnesen1 ZM Příbram za období od 01.10.2018 do 31.12.2018
včetně pmění usnesení ZM za m1nu1á období.

Napsala: Ivana Makošová _

Návrhy na usnesení:
ZM bere „“na vědomí

předloženou Zprávu o kontrole plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2018 do
31.12.2018 včetně plnění usnesení ZM za minulá období.

Důvodová zpráva

Rada města předkládá Zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Příbram za období od
01.10.2018 do 31.12.2018 včetně pfnéní usnesení ZM za minulá období.

Průběžně plněna:
Rok 2014 _ usn. c. 1511211141214 ze dne 15.12.2014 _ Křížové domy, cn -apeíaceF
Rok 2016 — usn. č. 5841201612111 ze dne 14.11.2016 — Rekonstrukce Aquaparku | ram — studie
a provozně ekonomická analýza (zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci
Aquaparku Příbram ve variantě: 9).
Rok 2016 — usn. č. 5851201612111! ze dne 14.11.2016 — Rekonstrukce Aquaparku Příbram — studie
a provozně ekonomická analýza (zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci letního
koupaliště ve variantě: c).
Rok 2018 — usn. č. 9611201812111 ze dne 23.04.2018 — Petice „Petice občanů Příbrami, Brodu.
Zdaboře, Tisové, Bohutína, Žežíc & dalších proti realizaci pouze 2. části jihovýchodního obchvatu
města Příbram v rozsahu uvedeném vaktuálné platném územním plánu“ (poskytování pravideiných
informaci 1x za čtvrt roku o průběhu a výsiedku jednáni),
Rok 2018 — usn. č. 9621201812111 ze dne 23.04.2018 — Petice „Petice občanů Příbrami, Brodu,
Zdaboře, Tisové, Bohutína, Žežic a dalších proti realizaci pouze 2. části jihovýchodního obchvatu
města Příbram v rozsahu uvedeném v aktuá1né platném územním plánu“ (vedení jednání s ŘSD, aby
byl obchvat Příbrami realizován jako celek a ne jen jeho část).
Rok 2018 — usn. č. 3612018121111 ze dne 17.12.2018 _ Aktualizace Přílohy 6. 1 Obecně závazné
vymášky c. 112014 ze dne 15. prosince 2014, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány
výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry (ve lhůtě 12 měsíců předložit zastupitelstvu města

koncepci pro další regufaci míst, na kterých mohou být na území města Příbram provozovány
hazardní hry).

Rok 2018 — usn. &. 6712018121111 ze dne 17.12.2018 — Návrh na zveřejňování audiozáznamů
ze zasedání zastupitelstva městským úřadem (zpracovat a předložit zastupitelstvu města studii
provediteinosti audio nebo videozáznamů z jednání ZM a jejich ukládání nejpozději do 25.02.2019).



Splněno:
Rok 2018 - usn. č. 1811201812111 ze dne 17.12.2018 — Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2019

(vypracovat & zajistit uzavření dodatku ke „Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování

infrastrukturniho majetku města Přibram“).

:,

|

|



Důvodová zpráva — pokračování

Křížové domy, Cíl — apelace_

Usn. č. 6112014121111 ze dne 15.12.2014.
ZM ukIádá RM, aby ve lhůtě čtyř měsíců předložila ZM plán revitalizace oblasti křížových domů
v Příbrami VIII

Průběžně plněna: _
Projektová dokumentace ve stupni DSP+DPS „Uprava veřejného prostranství pěší zóny 011“ byla
zhotovitelem zástupci investora předána. Vprosinci 2018 a lednu 2019 se k uvedené projektové
dokumentaci vyjádří orgány dotčené stavbou. Po obdržení všech vyjádření podá zástupce inveslora
na příslušný stavební úřad žádost o stavební povoíení (ohlášení stavby) se všemi přílohami.

Ing. Milan !lulla, vedoucí odboru invesiic & rozvoje města

Rekonstrukce Aquaparku Příbram — studie a provozně ekonomická analýza

Usn. č. 5841201612M ze dne 14.11.2016
ZM ukládá RM zadat zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci Aquaparku
Příbram ve variantě: &) - celková rekonstrukce všech stávajících provozů včetně technologií
a & přístavbou provozu relaxačního světa v 1. NP a saunového světa ve 2. NP přístavby. Rozsah
přístavby cca 1000 m2 (dle propočtů Relaxsoiution s.r.o.) včetně zvětšení bazénové ha1y o 2 plavecké
dráhy délky 25 metrů.

Usn. č. 5851201612111 ze dne 14.11.2016
21111 ukládá RM zadat zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci letního koupafiště ve
variantě: c) - novostavba dětského brouzdaliště a zázemí pro návštěvníky (převlékací kabiny, toalety,
občerstvení).

Průběžně plnéno:
Vsoučasnosti je dokončen kompletní projekt pro provedení stavby (odevzdáno 6x v tištěné podobě

včetně výkazu výměr a rozpočtu v elektronické podobě).

Ing. Martin Buršík, MBA, 1. místostarosta

Petice „Petice občanů Příbrami, Brodu, Zdaboře, Tisové, Bohutína, Žažic & dalšich proti

realizaci pouze 2. části jihovýchodního obchvatu města Příbram v rozsahu uvedeném
v aktuálně platném územním plánu"

Usn. č. 9611201812111 ze dne 23.04.2018
21111 ukládá starostovi města Ing. Jindřichu Vařekovi informovat pravidelně 1x za čtvrt roku o průběhu
a výsledku jednání.

Usn. č. 9621201812111 ze dne 23.04.2018
21111 ukládá RM vést s ŘSD jednání, která by měla za cíl dosáhnout toho, aby byl obchvat Příbrami
realizován jako ce1ek a ne jen jeho část.
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Průběžné plněna:

Dle informací projektanta JVD byla těsně před koncem roku dokončena ekonomická analýza
posuzující efektivitu stavby. Tato analýza se týká 1. čásii JVO & bude postoupena Centrážní komisi
MinistersWa dopravy v průběhu příštích týdnů. 11 měsících únor — březen by měla být uspořádána
veřejná debata v souvislosti s udělením územního souhlasu na výstavbu 2. části JVO. Jedna“
se :: zákonnou povinnost, kterou je povinen splnit zhotovite1 stavby.

lng. Jindřich Vařeka, starosta -

Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2019

Usn. č. 1812018121111 ze dne 17.12.2018
21111 ukládá OIRM vypracovat & zajistit uzavření dodatku ke „Smlouvě o pronájmu a komplexním
provozování infrastrukturního majetku města Příbram“ ze dne 13.02.2004 v souladu & bodem 1.

Splněno:
Dodatek č. 212018 ke „Smiouvě o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku
města Příbram“ byl podepsán dne 21.12.2018.

lng. Milan ltufk! vedoucí odboru investic a rozvoje města

Aktualizace Přílohy &. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 112014 ze dne 15. prosince 2014, o
stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné
podobné hry

Usn. č. 3612018121111 ze dne 17.12.2018
ZM ukládá RM, aby ve lhůtě 12 měsíců předložiia zastupitelstvu města koncepci pro další regulaci
míst, na kterých mohou být na územř města Příbram provozovány hazardní hry.

Průběžně plněna:

Probíhá sběr reíevantních dat a informací, které budou následné akiualizovány a dop1nény tak, aby

mohly sloužit k navrženi 111 variant koncepce, z nichž bude moci zastupitelstvojednu schválit.

Ing, Ma'rlfln Buršík, MBA, 1. místostarosta

Návrh na zveřejňování audiozáznamů ze zasedání zastupitelstva městským úřadem

Usn. č. 6712018121111 ze dne 17.12.2018
2111 ukládá RM zpracovat a předložit zastupitelstvu města studii proveditelnosti audio nebo
videozáznamů z jednání ZM a jejich ukládání nejpozději do 25.02.2019.
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Průběžně plněna:
Ve věci zveřejňování audioNideo záznamů ze zasedání 2111 je studie provediielnosti průběžně řešena
ve spolupráci s povéřencem pro ochranu osobních údajů.

V souvislosti s GDPR došlo k významným změnám ve vztahu ke zpracování osobních údajů (např,
zrušení oznamovacř povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů) a je nahrazena jinymi nástroji
ochrany osobních údajů. Správce (město Přřbram) má povinnost vést záznamy () činnostech
zpracování a v případě vysoce rizikových zpracování provést posouzení vlivu na ochranu osobních
údajů (audio a video záznamy je nutné za vysoce rizikové zpracování považovat),
Ze strany pověřence je zpracovávána analyza s tímto zadáním: vyhodnocení rizikovosti zpracování,
posouzení vlivu na ochranu osobnich údajů, navržení bezpečnostních opatření pro ochranu osobních
údajů. a to před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním
nebo přístupem & dalšími formami nezákonného zpracování. Dále zadání obsahuje požadavek na
informaci, zda v současné době disponujeme udržitelným systémem informační bezpečnosti a zda je
jeho rozsah úměrný rizikům spojeným se zpracováním údajů a jaké jsou nezbytné kroky pro zajištění
přizpůsobování systému ke zmírnění či minimalizaci rizik k ochraně osobních údajů při zohlednění
upiatňovaných postupů a ja ká rozšířená bezpečnostní opatření bude potřeba učinit.
Vsouyislosti s výše uvedeným byla ze strany OIT učiněna poptávka na příslušné vybavení pro
zajištění audío1yideo záznamů, a to tak aby toto vybavení bylo kompatibilní se stávajícím hlasovacím
zařízením, které je pořízeno z dotace (jedná se o dotační titul. kdy pořízen! hiasovacího zařízení je
jednou z dílčích částí a zatim tedy ještě neběží ani doba udržitelnosti — pokud by bylo potřeba některé
části hiasovacího zařizení nahradit bude potřeba zajistit souhlas poskytovatele dotace stakovou
změnou).

Ing. Jindřich Vařeka, starosta
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