
Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram ze dne 23.09.2015 
 
Přítomni : 

Ing. Petr Rotter, předseda výboru 
Marta Frýbertová, člen výboru  
Mgr. Jiřina Humlová, člen výboru 
Ing. Markéta Klemšová, člen výboru 
Zdeněk Havrančík, člen výboru 
František Caithaml, člen výboru 
Ing. Jiří Neuman, člen výboru 
Mgr. Marek Školoud, člen výboru 
Ing.Venuše Štochlová, koordinátor výboru 
Ing.Václav Dvořák, host 
 
Neomluveni: 

Petr Větrovský, člen výboru 
 
Průběh jednání :  
 
1. Zahájení jednání  
 
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

FV usn. č. 40/2015 
FV schvaluje za zapisovatele zápisu Ing. Venuši Štochlovou. 
 
                                                                  hl. pro 8 proti 0 zdrž. 0 
       
FV usn. č. 41/2015 
FV schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. Markétu Klemšovou. 
 
                                                                  hl. pro 8 proti 0 zdrž. 0 
       
3. Schválení programu 

FV usn. č. 42/2015 
FV schvaluje doplnění programu o bod Označníky – investice z roku  2011. 
 
                                                                  hl. pro 8 proti 0 zdrž. 0 
 
FV usn. č. 43/2015 
FV schvaluje program dnešního jednání. 
 
                                                                  hl. pro 8 proti 0 zdrž. 0 
 
4. Vyjádření k úsporám energií v příspěvkových organizacích 

FV usn. č. 44/2015 
FV schvaluje, aby při nárokování provozního příspěvku jednotlivými příspěvkovými organizacemi na rok 2016 
(v části určené na teplo) bylo zohledněno provedení zateplení budov, které mají příspěvkové organizace ve 
výpůjčkách. 
 
                                                                  hl. pro 8 proti 0 zdrž.0 
 
5. Kontrola dodržování rozpočtu 

FV usn. č. 45/2015 
FV doporučuje, aby u žadatelů o podporu od města Příbram byla ověřována  bezdlužnost i vůči příspěvkovým 
organizacím a tato informace byla zapracována do materiálů předkládaných na jednání komisí, rady města a 
zastupitelstva města.  
 
                                                                  hl. pro 8 proti 0 zdrž.0 
       
 
6. Informace odboru ekonomického o stavu a vývoji pohledávek 

FV usn. č. 46/2015 
FV bere na vědomí informaci o výši pohledávek, jejich evidenci a procesu vymáhání. 
 
                                                                  hl. pro 8 proti 0 zdrž. 0 
       
7. Využití pozemků mimo katastrální území města – nájmy atd. 



FV Usn. č. 47/2015 
FV doporučuje, aby OSM zahájil jednání s jednotlivými ZD o výši pachtovného za ornou půdu a následně členy 
FV s průběhem jednání seznámil. 
 
                                                                  hl. pro 8 proti 0 zdrž. 0 
       
FV usn. č. 48/2015 
FV doporučuje, aby OSM dle významu a velikosti pozemků začal postupně prověřovat jejich skutečné využití, 
obrátil se na Agenturu pro zemědělství a venkov, Poštovní 4, Příbram V – Zdaboř s tím, že má město podezření, 
že může docházet k neoprávněnému čerpání dotací na pozemky, které jsou ve vlastnictví města Příbram a 
průběžně informoval členy FV s výsledky svého šetření. 
 
      hl. pro 8 proti 0 zdrž. 0 
 
8. Námět na hosty na zasedání FV 

FV usn. č. 49/2015 
FV schvaluje, aby na listopadové jednání FV byla pozvána vedoucí SOKVA Ing. Jiřina Dubcová a vedoucí 
majetkoprávního oddělení Bc. Žaneta Vaverková. 
 
                                                                  hl. pro 8 proti 0 zdrž. 0 
       
9. Zpětná vazba k usnesením FV 

FV usn. č. 50/2015 
FV schvaluje, aby koordinátor FV na začátku každého jednání seznámil přítomné s plněním přijatých usnesení. 
                                                                  hl. pro 8 proti 0 zdrž. 0 
       
10. Označníky – investice z roku 2011 

FV usn. č. 51/2015 
FV schvaluje prověření vzniklé situace a doporučuje, aby koordinátor FV kontaktoval dotčené odbory, aby doložily 
a následně seznámily členy FV s veškerými podklady, na základě kterých byla uzavřena smlouva, jejímž 
předmětem byla výroba označníků. 
 
                                                                  hl. pro 8 proti 0 zdrž. 0 
  
 
11. Diskuze, dotazy, ostatní 

 
 
 
 
 

Ověřovatel: 

 
 

Ing. Markéta Klemšová v.r.   
 
 

………………………………………………..                       
 
 
 
 
 
 

Ing. Petr Rotter, předseda v.r. 
 
 

……………………………………………….. 
 

 
 
 
V Příbrami dne 24.09.2015 
Zapsala:Ing. Venuše Štochlová 
Ověřeno dne 24.09.2015 
 
  


