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Město Příbram
i Odbor : vnitřních věcí

Název bodu jednání:

Pro jednání ZM
dne: 18.05.2020

Zpráva o plněni usnesení ZM Příbram za období od 01,01.2020 do 31.03.2020 včetně plněni
usneseni ZM za minulá období

Předkládá: Rada města Příbram

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

Projednáno: v RM dne 04.05.2020, R.usn,č.337/2020

Text usnesení RM:
Rada l. bere na vědomi

předloženou Zprávu o kontrole plnění usneseni ZM Příbram za období od 01.01.2020 do 31.03.2020
včetně plněni usnesení ZM za minulá období.

ll. ukládá
OVV zařadit uvedený materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 18.05.2020.

Napsala. Ivana Makošová

Návrhy na usneseni:
ZM bere na vědomí

předloženou Zprávu o kontrole plněni usneseni ZM Příbram za období od 01.01.2020 do
31.03.2020 včetně plnění usneseni ZM za minulá období.

Důvodová zpráva
Rada města předkládá Zprávu o plněni usnesení Zastupitelstva města Příbram za období
od 01.01.2020 do 31.03.2020 včetně plnění usneseni ZM za minulá období.

Průběžně plněno:
Rok 2019 - usn č. 284/2019/ZM ze dne 16.12.2019 - Návrh na uzavřeni smlouvy o pronájmu objektu
č p 7 a části pozemku parč č 3, oba v k ú Žežice (provést konečný výběr nájemce a uzavřít
nájemní smlouvu o pronájmu objektu č. p. 7).
Rok 2020 - usn. č. 295/2020/ZM ze dne 20.01.2020 - Náklady na zvažovanou zakázku
,,Rekonstrukce akvaparku".
Rok 2020 - usn. č. 307/2020/ZM ze dne 17.02.2020 - Zpráva o činnosti Kontro|ního výboru
Zastupitelstva města Příbram za rok 2019.



Důvodová zpráva - pokračováni

Návrh na uzavření smlouvy o pronájmu objektu č. p. 7 a části pozemku parč. č. 3, oba v k. ú.
Žežice
Usn. č. 284/2019/ZM ze dne 16.12.2019.
ZM ukládá RM provést konečný výběr nájemce a uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu objektu
občanského vybavení, budovy č. p. 7 v obci Příbram, v části obce Žežice, po zváženi nejen
ekonomických, ale též společenských přínosů nabídek a s ohledem na kritéria dlouhodobé udržitelnosti
a rozvoje majetku města.

Průběžně plněno:
Materiál na pronájem objektu č. p. 7 a části pozemku parč. č. 3, oba v k. ú. Žežice, byl předložen do
jednání Rady města Příbram dne 27.01.2020. Rada města schválila (pod číslem usnesení:
R.usn.č.79/2020) uzavřeni smlouvy o pronájmu objektu občanského vybaveni, budovy č. p. 7 v obci
Příbram, v části obce Žežice, která je součásti pozemku parc. č. 1 o výměře 284 m', zastavěná plocha
a nádvoří, a části pozemku parč. č, 3, o výměře cca 513 m' z celkové výměry 663 m', ostatní plocha,
zeleň, oba k. ú. Žežice (specifikovaných v situačním snímku v příloze předloženého materiálu), mezi
městem Příbram, jako pronajimatelem a společnosti MUDr. Ivana Hlaváčová s.r.o., se sídlem
Žežice 112, 261 01 Příbram, IČO 294 15 756, jako nájemcem, na dobu neurčitou, za účelem
provozováni Domu pro zdraví těla a duše, spočivajľci v organizaci sportovních, kulturních, vzdělávacích
a společenských akci, za celkové roční nájemné ve výši 150.000,00 Kč, se závazkem umožněni
přenecháni části předmětu nájmu pronajímateli pro účely zřízeni volební místnosti v terminu konáni
voleb a dále s možností přenecháni prostor do dalšího užíváni jinému - Osadnímu výboru Žežice
a subjektům, specifikovaným v žádosti společnosti ze dne 20.11.2019, doručené Městskému úřadu
Příbram dne 20.11.2019 a evidované pod č. j. MeUPB 114551/2019, která je přílohou předloženého
materiálu, a s podmínkou úhrady částky ve výši 75.000,00 kč, odpovidajÍci nájemnému za předmět
pronájmu v délce trvání 6 měsíců, a to ke dni podpisu nájemní smlouvy. V současné době ještě není
uzavřená nájemní smlouva o pronájmu objektu č. p. 7 a části pozemku parč. č. 3, oba v k. ú. Žežice.

stostarostka

Náklady na zvažovanou zakázku ,,Rekonstrukce akvaparku"
Usn. č. 295/2020/ZM ze dne 20.01.2020.
ZM ukládá RM pokračovat v připravě veřejné soutěže investiční akce ,,Rekonstrukce Aquaparku
Příbram" a dále, aby na základě výsledků soutěže a provedené analýzy předložila ZM další postup
k projednáni.

Průběžně plněno:
Z důvodu probihajIci ekonomické recese zapřičiněné vládními opatřeními v době koronavirové krize je
pozastavena příprava veřejné soutěže. Na březnovém - zrušeném - zasedání ZM měla být otázka
rekonstrukce projednávána, bude tak tedy učiněno na nejbližším dalším zasedání ZM.

Ing. Martin Buršík, MBA, 1. místostarosta
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Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram za rok 2019
Usn. č. 307/2020/ZM ze dne 17.02.2020.
ZM ukládá RM, aby se zabývala doporučeními z provedených kontrol, a o výsledku informovala
zastupitelstvo na jednání dne 22.06.2020.

Průběžně plněno:
Rada města bude dne 04.05.2020 doporučeni z provedených kontrol projednávat.

gr. Jan Konvalinka, starosta
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