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Zpráva o plněni usneseni ZM Příbram za období od 01.07.2019 do 30.09.2019 včetně plněni
usneseni ZM za minulá období

Předkládá: Rada města Příbram

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

Projednáno: v RM dne 30.0.2019, R.usn.č.944/2019

Text usneseni RM:
Rada bere na vědomi

předloženou Zprávu o kontrole plněni usneseni ZM Příbram za minulá období s tlm, že za období
od 01.07. 2019 do 30.09.2019 nebyla uložena žádná ukládací usnesení.

Napsala: Ivana Makošová

Návrhy na usneseni:
ZM bere na vědomi

předloženou Zprávu o kontrole plněni usneseni ZM Příbram za minulá období s tím, že za
období od 01.07.2019 do 30.09.2019 nebyla uložena žádná ukládací usneseni.

Důvodová zpráva
Rada města předkládá Zprávu o plněni usneseni Zastupitelstva města Příbram za minulá období
s tím, že za období od 01.07.2019 do 30.09.2019 nebyla Zastupitelstvem města Příbram uložena
žádná ukládací usneseni,

Splněno:
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 parkováni pro držitele
průkazu parkovacích oprávnění pro ZTP a ZTP/P).



Důvodová zpráva - pokračování

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.

Splněno:
Koncepce pro další regulaci
hazardní hry, byla předložena
byla schválena Obecně
(usn. č. 188/2019/ZM).

míst, na kterých mohou být na území města Příbram provozovány
na zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 09.09.2019 s tím, že

závazná vyhláška, o regulaci provozováni hazardních her

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.

Splněno:
Na zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se konalo dne 09.09.2019, byli zastupitelé
informováni o problematice osvobození od parkovného pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P.
Následně se rada města věcí opakovaně zabývala dne 16.09.2019 a přijala usneseni č. 915/2019,
kterým podmínky zmírnila, o čemž bude podána zpráva na ZM dne 07.10.2019.

Mgr. Jan Konvalinka, staro
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