
 
Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram ze dne 31.08.2016 

Přítomni: 

Ing. Petr Rotter, předseda výboru 

Marta Frýbertová, člen výboru 

Ing. Jiří Neuman, člen výboru 

František Caithaml, člen výboru 

Ing. Markéta Klemšová, člen výboru 

Mgr. Marek Školoud, člen výboru 

Milan Turek, člen výboru 

Ing. Venuše Štochlová, koordinátor výboru 

 

Omluveni: 

Mgr. Jiřina Humlová, člen výboru 

Zdeněk Havrančík, člen výboru 

Ing. Václav Dvořák 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení jednání 

 

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

FV usn. č.97/2016 

FV schvaluje za zapisovatele Ing. Venuši Štochlovou. 

     

hl. pro 7 proti 0 zdrž. 0 

 

FV usn. č. 98/2016 

FV schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Neumana. 

     

hl. pro 7 proti 0 zdrž. 0 

 

3. Schválení programu 

FV usn. č. 99/2016 

FV schvaluje program dnešního jednání.  

 

hl. pro 7 proti 0 zdrž. 0 

 

4. Informace o výši nájemného dle nájemních smluv u nebytových prostor sloužících 

k podnikání ve správě MěRK 

Usn. č. 100/2016 

FV doporučuje užívání nebytových prostor příspěvkovými organizacemi města či jeho organizačními 

složkami bez právní subjektivity řešit v souladu s přípravou nových zřizovacích listin a organizačním 

řádem města. 

 

 

hl. pro 7 proti 0 zdrž. 0 

 

 

 

 

 



Usn. č. 101/2016 

FV doporučuje vstoupit do jednání s nájemcem nebytových prostor a na základě jednání výsledků 

jednání případně uzavřít novou smlouvu o nájmu nebytových prostor. 

 

hl. pro 6 proti 1 zdrž. 0 

 

 

 

Usn. č. 102/2016 

FV bere na vědomí předložené informace o výši nájemného pronajatých nebytových prostor za 

účelem podnikání v porovnání s obvyklými cenami výše nájemného. 

     

hl. pro 7 proti 0 zdrž. 0 

 

5. Statut Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram  

Usn. č. 103/2016 

FV souhlasí s doporučeními rady města ze dne 22.08.2016.  

 

hl. pro 7 proti 0 zdrž. 0 

 

 

6. Změny termínů zasedání FV ve druhém pololetí 2016 

Usn. č. 104/2016 

FV schvaluje termíny zasedání FV ZM Příbram v říjnu a v listopadu, a to: 26.10.2016, 23.11.2016 a 

07.12.2016 

    hl. pro 7 proti 0 zdrž. 0 

Návrh byl přijat. 

 

6. Diskuze, dotazy, ostatní 

 

 

Ověřovatel: 

Ing. Jiří Neuman v.r. 

 

………………………………… 

 

 

 

Ing. Petr Rotter, předseda v.r. 

 

 

…………………………………… 

 

 

 

 

 

V Příbrami dne 01.09.2016 

Zapsal: Ing. Venuše Štochlová 

Ověřeno dne 01.09.2016 

 

 


