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Město Příbram
Odbor vnitřních věci

Název bodu jednání:

Pro jednání ZM
dne: 15.02.2021

Zpráva o plněni usnesení ZM Příbram za období od 01.10,2020 do 31.12.2020 včetně plněni
usneseni ZM za minulá období

Předkládá: Rada města Příbram

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

Projednáno: v RM dne 25.01.2021, R.usn.č.28/2021

Text usneseni RM:
Rada l.bere na vědomi

předloženou Zprávu o kontrole plněni usneseni ZM Příbram za období od 01.10.2020 do 31.12.2020
včetně plněni usneseni ZM za minulá období.

ll.ukládá
OVV zařadit uvedený materiál do programu zasedání ZM dne 15.02.2021.

Napsala: Ivana Makošová

Návrhy na usneseni:
ZM bere na vědomi

předloženou Zprávu o kontrole plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2020 do
31.12.2020 včetně plněni usneseni ZM za minulá období.

Důvodová zpráva
Rada města předkládá Zprávu o plněni usneseni Zastupitelstva města Příbram za období od
01.10.2020 do 31.12.2020 včetně plnění usnesení ZM za minulá období.

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

Rok 2020 - usn. č. 506/2020/ZM ze dne 07.12.2020 - Různé (připravit souhrnnou informaci
o uzavřených smluvních vztazích k aktuálnímu záměru úpravy stálé expozice Františka Drtikola
v Galerii Františka Drtikola).

Splněno:
Rok 2020 - usn. č. 459/2020/ZM ze dne 09.11.2020 - Ukončení členství v ,,Jihočeském vodárenském
svazu" a ,,Sdružení obci, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato".



Důvodová zpráva - pokračováni

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:
Rada města dne 07.12.2020 schválila výběr zhotovitele PD na rekonstrukci aquaparku. Smlouva bude
v nejbližších dnech uzavřena.

Ing. Martin Buršík, MBA, 1. místostarosta

Ukončeni členství v ,,Jihočeském vodárenském svazu" a ,,Sdruženi obci, měst a dalších
právnických osob Čechy nad zlato"
Usn. č. 459/2020/ZM ze dne 09.11.2020
ZM ukládá OPVZ učinit potřebné administrativní kroky k ukončeni členství ve smyslu stanov organizaci.

Splněno:
Sděleni o ukončeni členství bylo ve smyslu stanov odesláno do sídla organizaci

Mgr. Radka Škubalová, vedoucí OPVZ

Různé
Usn. č. 506/2020/ZM ze dne 07.12.2020
ZM ukládá RM připravit nejpozději do druhého přištÍho zasedání ZM souhrnnou informaci o uzavřených
smluvních vztazích k aktuálnímu záměru úpravy stálé expozice Františka Drtikola v Galerii Františka
Drtikola.

Průběžně plněno:
V současné době již Galerie Františka Drtikola obdržela část smluvní dokumentace. Jedná se
o dokumentaci z archivu města týkající se stálé expozice. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
nedohledalo žádná smluvní ujednáni, přesto probíhají s ředitelem GFD jednání a je dohodnuto, že po
ukončeni nouzového stavu dojde ke společné schůzce vedeni města Příbram a UPM i s kurátorem
panem Janem Mlčochem, které má o spolupráci na záměru proměny stálé expozice Františka Drtikola
zájem a věří v obnovení dosavadní úspěšné spolupráce.
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řjgr. Zorka Brožíková, místostarostka
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