
Město Příbram
Odbor : vnitřních věci

Název bodu jednání:

Pro jednání ZM
dne : 20.05.2019 '

Zpráva o plněni usneseni ZM Příbram za období od 01.01.2019 do 31.03.2019 včetně plněni
usnesení ZM za minulá období

Předkládá: Rada města Příbram

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

Projednáno: v RM dne 30.04.2019, R.usn.č.453/2019

Text usneseni RM:
Rada l.bere na vědomí

pibd/oženou Zprávu o kontm/e plněni usneseni ZM Příbram za období od 01.01.2019 do 31.03.2019
včetně plněni usneseni ZM za minulá období.

//.doporučujeZM
schválit vy/ázen/ usn. č. 961/2018/ZM ze dne 23.04.2018 a usn. č. 962/2018iZM ze dne 23.04.2018
ze sledováni uk/ádac/ch usnesení ZM Příbram,

Ill. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 20.05.2019,

Napsala: Ivana Makošová

Návrhy na usneseni:
ZM l. bere na vědomí

předloženou Zprávu o kontrole plněni usneseni ZM Příbram za období od 01.01.2019 do
31.03.2019 včetně plněni usneseni ZM za minulá období.

ll.schvaluje — neschvaluje
vyřazeni usn. č. 961/2018/ZM ze dne 23.04.2018 a usn. č. 962/2018/ZM ze dne 23.04.2018
ze sledováni ukládacích usneseni ZM Příbram.

Důvodová zpráva

Rada města předkládá Zprávu o plněni usneseni Zastupitelstva města Příbram za období od
01.01.2019 do 31.03.2019 včetně plněni usnesení ZM za minulá období.

Průběžně plněno:
Rok 2014 - usn, č. 61/2014/ZM ze dne 15.12.2014 - Křížové domy, Cíl - apelace
Rok 2018 - usn. č. 36/2018/ZM ze dne 17.12.2018 - Aktualizace Přílohy č. 1 Obecně závazné
vyhlášky č. 1/2014 ze dne 15. prosince 2014, o stanoveni mist, na kterých mohou být provozovány
výherní hrací přistroje, loterie a jiné podobné hry (ve lhůtě 12 měsíců předložit zastupitelstvu města
koncepci pro další regulaci mist, na kterých mohou být na území města Příbram provozovány
hazardní hry).

Splněno:
Rok 2016 - usn. č. 584/2016/ZM ze dne 14.11.2016 - Rekonstrukce Aquaparku Příbram - studie
a provozně ekonom ická analýza (zpracováni projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci
Aquaparku Příbram ve variantě: e).



Rok 2016 - usn. č. 585/2016/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 2018 - usn. č. 67/2018/ZM ze dne 17.12.2018 - Návrh na zveřejňováni audiozáznamů
ze zasedání zastupitelstva městským úřadem (zpracovat a předložit zastupitelstvu města studii
proveditelnosti audio nebo videozáznamů z jednání zm a jejich ukládáni nejpozději do 25.02.2019).

Návrh na vyřazení ze sledování ukládacích usneseni ZM:
Rok 2018 - usn. č. 961/2018/ZM ze dne 23.04.2018 - Petice ,.Petice občanů Příbrami, Brodu,
Zdaboře, Tisové, Bohutína, Zežic a dalších proti realizaci pouze 2. části jihovýchodního obchvatu
města Příbram v rozsahu uvedeném v aktuálně platném územním plánu" (poskytování pravidelných
informací lx za čtvrt roku o průběhu a výsledku jednání).
Rok 2018 - usn. č. 962/2018/ZM 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 aktuálně platném územním pIánu" (vedeni jednání s ŘSD, aby
byl obchvat Příbrami realizován jako celek a ne jen jeho část).

,



Důvodová zpráva - pokračování

Křížové domy, Cil - apelace
Usn. č. 61/2014/ZM ze dne 15.12.2014.
ZM ukládá RM, aby ve lhůtě čtyř měsíců předložila ZM plán revitalizace oblasti křížových domů
v Příbrami Vlll.

Průběžně plněno:
Dne 26.02.2019 byla podána žádost o stavební povoleni na akci ,,Úprava veřejného prostranství pěší
zóny CIl". Stavební řizeni bylo zahájeno dne 14.03.2019. Vydáni stavebního povoleni očekáváme
v dubnu 2019.

Ing M"lan Štufka, vedouc st'c a rozvoje města

Rekonstrukce Aquaparku Příbram - studie a provozně ekonomická analýza
Usn. č. 584/2016/ZM ze dne 14.11.2016
ZM ukládá RM zadat zpracováni projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci Aquaparku
Příbram ve variantě: e) - celková rekonstrukce všech stávajících provozů včetně technologii
a s přístavbou provozu relaxačního světa v 1. NP a saunového světa ve 2. NP přístavby. Rozsah
přístavby cca 1000 m' (dle propočtů Relaxsolution s.r.o.) včetně zvětšeni bazénové haly o 2 plavecké
dráhy délky 25 metrů.

Usn. č. 585/2016/ZM ze dne 14.11.2016
ZM ukládá RM zadat zpracováni projektové dokumentace na rekonstrukci letního koupaliště ve
variantě: C) - novostavba dětského brouzdaliště a zázemí pro návštěvníky (převlékací kabiny, toalety,
občerstveni).

Splněno:
Je vydáno stavební povoleni, jsou zpracovány oponentní posudky a provozně ekonomická analýza.
Proběhla pracovní porada zastupitelů a nejpozději do června 2019 bude na ZM předložen záměr
zakázky, o kterém bude jednat výhradně ZM

Ing. Martin Buršík, MBA, 1. místostarosta

-Petice ,,Petice občanů Příbrami, Brodu, Zdaboře, Tisové, Bohutína, Zežic a dalších proti
realizaci pouze 2. části jihovýchodního obchvatu města Příbram v rozsahu uvedeném
v aktuálně platném územním plánu"
Usn. č. 961/2018/ZM ze dne 23.04.2018
ZM ukládá starostovi města Ing. Jindřichu Vařekovi informovat pravidelně lx za čtvrt roku o průběhu
a výsledku jednání.

Usn. č. 962/2018/ZM ze dne 23.04.2018
ZM ukládá RM vést s ŘSD jednání, která by měla za cil dosáhnout toho, aby byl obchvat Příbrami
realizován jako celek a ne jen jeho část.

]



Návrh na vyřazeni ze sledováni ukládacích usneseni ZM:
Pan starosta navrhuje usn. č. 961/2018/ZM ze dne 23.04.2018 a usn. č. 962/2018/ZM ze dne
23.04.2018 vyřadit ze sledováni ukládacích usneseni ZM. Tato usneseni zůstanou v platnosti, budou
pouze vyřazena ze sledováni ukládacích usneseni ZM.

Ing. Jindřich Vařeka, starosta

Aktualizace Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 ze dne 15. prosince 2014, o
stanoveni mist, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné
podobné hry
Usn. č. 36/2018/ZM ze dne 17.12.2018
ZM ukládá RM, aby ve lhůtě 12 měsíců předložila zastupitelstvu města koncepci pro další regulaci
mist, na kterých mohou být na území města Příbram provozovány hazardní hry.

Průběžně plněno:
l nadále probíhá sběr relevantních dat a informaci.

Ing. Martin Buršík, MBA, 1. místostarosta

Návrh na zveřejňování audiozáznamů ze zasedání zastupitelstva městským úřadem
Usn. č. 67/2018/ZM ze dne 17.12.2018
ZM ukládá RM zpracovat a předložit zastupitelstvu města studii proveditelnosti audio nebo
videozáznamů z jednání ZM a jejich ukládáni nejpozději do 25.02.2019.

Splněno:
Studie proveditelnosti audio/video záznamů ze zasedání ZM Příbram byla předložena na zasedání
Zastupitelstva města Příbram dne 25.02.2019. Zastupitelstvo města Příbram na tomto zasedání
neuložilo Radě města Příbram zajistit video záznamy ze zasedání ZM Příbram, usn. č. 88/2019/ZM.

Ing. Jindřich Vařeka, starosta
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