
Město Příbram
i Odbor : vnitřních věci

Název bodu jednání:

Pro jednání ZM
dne: 14.09.2020

Zpráva o plněni usnesení ZM Příbram za období od 01.04.2020 do 30.06.2020 včetně plnění
usnesení ZM za minulá období

Předkládá: Rada města Příbram

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

Projednáno: v RM dne 10.08.2020, R.usn.č.665/2020

Text usneseni RM:
Rada I. bere na vědomi

předloženou Zprávu o kontrole plněni usneseni ZM Příbram za období od 01.04.2020 do 30.06.2020
včetně plněni usneseni ZM za minulá období.

||. doporučujeZM
schválit vyřazeni usn. č. 295/2020/ZM ze dne 20.01.2020 ze sledování ukládacích usnesení ZM.

Napsala: Ivana Makošová

Návrhy na usneseni:
ZM l.bere na vědomi

předloženou Zprávu o kontrole plněni usneseni ZM Příbram za období od 01.04.2020 do
30.06.2020 včetně plnění usneseni ZM za minulá období.

ll.schvaluje - neschvaluje
vyřazeni usn. č. 295//2020/ZM ze dne 20.01.2020 ze sledováni ukládacích usneseni ZM
Příbram.

Důvodová zpráva
Rada města předkládá Zprávu o plněni usnesení Zastupitelstva města Příbram za období
od 01.04.2020 do 30.06.2020 včetně plnění usneseni ZM za minulá období.

Splněno:
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. 307/2020/ZM ze dne 17.02.2020 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Příbram za rok 2019.
Rok 2020 - usn. č. 333/2020/ZM ze dne 18.05.2020 a 25.05.2020 - výběr generá|niho dodavatele -
rekonstrukce aquaparku Příbram - další postup.

Návrh na vyřazení ze sledováni ukládacích usneseni ZM:
Rok 2020 - usn. č. 295/2020/ZM ze dne 20.01.2020 - Náklady na zvažovanou zakázku
,,Rekonstrukce akvaparku".

Průběžně plněno:
Rok 2020 - usn. č. 379/2020/ZM ze dne 22.06.2020 - Rekonstrukce aquaparku Příbram - další
postup.



Důvodová zpráva - pokračováni

Návrh na uzavřeni smlouvy o pronájmu objektu č. p. 7 a části pozemku parč. č. 3, oba v k. ú.
W

Zežice
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 vybaveni, budovy č. p. 7 v obci Příbram, v části obce Zežice, po zvážení nejen
ekonomických, ale též společenských přínosů nabídek a s ohledem na kritéria dlouhodobé udržitelnosti
a rozvoje majetku města.

Splněno:
Nájemn' smlouva o pronájmu objektu Žež'ce č p 7, včetně souv'sej'ciho pozemku, byla podepsána dne
23.06.2020, částka ve výši 75.000,00 Kč byla pani MUDr. Hlaváčovou uhrazena, a předmět pronájmu
byl předán.

Mgr. Zorka Brožíková, mistostarostka

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.

Návrh na vyřazení ze sledováni ukládacích usneseni ZM:
Pan místostarosta navrhuje vyřadit usn. č. 295/2020/ZM ze dne 20.01.2020 ze sledování ukládacích
usnesení ZM z důvodu, že Zastupitelstvo města Příbram na svém 16. zasedání dne 18.05.2020
a 25.05.2020 schválilo revokaci veškerých příslušných předchozích usneseni a ukončení všech
přípravných prací na realizaci veřejné zakázky na rekonstrukci ,,Aquaparku v Příbrami", a to včetně
zakázky na správce stavby a zároveň uložilo radě města, aby nejpozději do druhého nás|edujjcího
řádného zasedání ZM předložila varianty rekonstrukce aquaparku v menším rozsahu a v nižší cenové
hladině (usn. č. 333/2020/ZM).

Ing. Martin Buršík, MBA, 1. místostarosta

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.
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Splněno:
Rada města na svém jednání dne 04.05.2020 vzala na vědomí doporučení uvedená Kontrdnim
výborem Zastupitelstva města Příbram ve Zprávě o činnosti za rok 2019 a uložila OPVZ zpracovat
metodický materiál k veřejným zakázkám malého rozsahu pro příspěvkové organizace v terminu do
30.06.2020 (R.usn.č.340/2020). Odbor práva a veřejných zakázek metodický materiál připravil, tento
nebude příspěvkovým organizacím pouze rozeslán, ale bude zároveň prezentován v rámci interního
školeni ředitelů příspěvkových organizaci i s příklady dobré praxe a formulářem pro zadáni veřejných
zakázek malého rozsahu. Tyto informace byly zastupitelům sděleny na 17. zasedání Zastupitelstva
města Příbram dne 22.06.2020.

Mgr. Jan Konvalinka, starost

výběr generálního dodavatele - rekonstrukce aquaparku Příbram - další postup
Usn. č. 333/2020/ZM ze dne 18.05.2020 a 25.05.2020.
ZM ukládá RM, aby nejpozději do druhého nás|edujÍcÍho řádného zasedání ZM předložila varianty
rekonstrukce aquaparku v menším rozsahu a v nižší cenové hladině.

Splněno:
Zastupitelstvo města Příbram na svém zasedání dne 22.06.2020 projednalo rozsah rekonstrukce
aquaparku dle přílohy za předpokládanou cenu 258.000.000,00 Kč bez DPH (usn. č. 379/2020/ZM).

Ing. Martin Buršík, MBA, 1. místostarosta

Rekonstrukce aquaparku Příbram - další postup
Usn. č. 379/2020/ZM ze dne 22.06.2020
ZM ukládá RM jednat bez zbytečného odkladu o zajištěni kroků nutných k realizaci akce.

Průběžně plněno:
Pan starosta po projednáni v poradě starosty zadal zpracováni změnové studie, po jejím obdrženi bude
zahájeno zadávací řízeni na výběr dodavatele - zpracováni změnové PO. Záměr zakázky byl schválen
v RM dne 17.07.2020 (R.usn.č.525/2020).

Ing. Martin Buršík, MBA, 1. místostarosta
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