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Město Příbram
Odbor : vnitřních věci

Název bodu jednání:

Pro jednání ZM
dne : 09.09.2019 !

Zpráva o plněni usneseni ZM Příbram za období od 01.04.2019 do 30.06.2019 včetně plněni
usneseni ZM za minulá období

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracovala. Mgr. vana Novotná Kuzmová, D S., vědouc' OVV

Projednáno: v RM dne 19.08.2019, R.usn.č.795/2019

Text usnesení RM:
Rada l.bere na vědomi

pňed/oženou Zprávu o kontrole plněni usneseni ZM Příbram za období od 01.04.2019 do 30.06.2019
včetně plnění usneseni ZM za minulá období.

//.uk/ádá
OVV zařadit uvedený materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 09.09.2019.

Napsala: Ivana Makošová

Návrhy na usneseni:
ZM bere na vědomi

předloženou Zprávu o kontrole plněni usneseni ZM Příbram za období od 01.04.2019 do
30.06.2019 včetně plněni usnesení ZM za minulá období.

Důvodová zpráva
Rada města předkládá Zprávu o plněni usneseni Zastupitelstva města Příbram za období od
01.04.2019 do 30.06.2019 včetně plněni usneseni ZM za minulá období.

Splněno:
Rok 2014 - usn. č. 61/2014/ZM ze dne 15.12.2014 - Křížové domy, Cil - apelace

Průběžně plněno:
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 přístroje, 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).
Rok 2019 - usn. č. 144/2019/ZM ze dne 29.04.2019 - Osvobozeni od parkovného pro držitele
průkazů ZTP a ZTP/P (do 3 měsíců předložit ZM návrh na změnu podmínek parkování pro držitele
průkazu parkovacích oprávněni pro ZTP a ZTP/P).



Důvodová zpráva - pokračováni

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.

Splněno:
V průběhu stavebního řízení byly ze strany vlastnIků sousedních nemovitostí podány námitky.
Stavební úřad se s námitkami vypořádal, některé z námitek vedly k doplněni projektové dokumentace.
Stavební povoleni bylo vydáno speciálním stavebním úřadem 27.05.2019, ale zatím nenabylo právni
moci, nyní běží další lhůta pro podáni námitek ze strany účastníků řízení. Realizace stavby je
plánována na rok 2020. v cca říjnu 2019 podá Odbor investic a rozvoje města požadavek na vypsáni
výběrového řízení na zhotovitele stavby. Odbor řízeni projektů a dotaci podal žádost o dotaci dne
28.06.2019 na Státní fond rozvoje bydlení. Projektová dokumentace stavby je k nahlédnutí na OIRM.
Úkol splněn ve smyslu přípravy projektové dokumentace díla.

Ing. Milan Štuf a, vedoucí Odboru investic a rozvoje města

Aktualizace Přílohy Č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 ze dne 15. prosince 2014,
o stanovení 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
míst, na kterých mohou být na území města Příbram provozovány hazardní hry.

Průběžně plněno:
Data byla zajištěna, probíhá jejich vyhodnocení a definice návrhu vedeni města, která bude
dokončena do 31.08.2019. Po odsouhlaseni RM v měsíci záři bude postoupeno k projednáni na ZM.

Ing. Martin Buršík, MBA, 1, místostarosta

Osvobozeni od parkovného pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P
Usn. č. 144/2019/ZM ze dne 29.04.2019
ZM ukládá RM do 3 měsíců předložit zastupitelstvu města návrh na změnu podmínek parkováni pro
držitele průkazu parkovacích oprávněni pro ZTP a ZTP/P.

Průběžně plněno:
Nadále zůstává v platnosti Ceník za stáni silničních motorových vozidel na vymezených místních
komunikacích nebo jejich úsecích na území města Příbram platný od nabyti účinnosti Nařízeni
č. 1/2019 ze dne 15.04.2019 (R.usn.č.410/2019 ze dne 15.04.2019).

Mgr. Jan Konvalinka, starosta


