
- 1 - 
 

Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram 

ze dne 6. 5. 2015 

 

Přítomni: 

František Caithaml – člen výboru  

Marta Frýbertová – člen výboru 

Zdeněk Havrančík – člen výboru 

Mgr. Jiřina Humlová – člen výboru 

Ing. Jiří Neuman – člen výboru 

Marek Školoud – člen výboru  

Petr Větrovský – člen výboru  

Ing. Venuše Štochlová – koordinátor finančního výboru 

Ing. Václav Dvořák – host 

 

Omluveni: 

Ing. Petr Rotter – předseda výboru 

Ing. Markéta Klemšová – člen výboru 

 

Průběh jednání: 

1) Zahájení jednání 

 

2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

FV usn. č. 23/2015 

FV schvaluje za zapisovatele pana Petra Větrovského a za ověřovatele pana Marka 

Školouda.  

Hlasování: 7 pro, proti 0, zdrž. 0 

 

3) Schválení programu 

FV usn. č. 24/2015  

Hlasování: 7 pro, proti 0, zdrž. 0 

 

4) Informace od Ing. Štochlové 

FV usn. č. 25/2015 

FV bere na vědomí předložené materiály.  

Hlasování: 7 pro, proti 0, zdrž. 0 

 

5) Inflační doložky v nájemních smlouvách 

V usn.č. 26/2015 
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FV doporučuje, aby město vynakládalo trvalou snahu o unifikaci nájemních smluv, 

včetně zakomponování inflačních doložek. 

Hlasování: 7 pro, proti 0, zdrž. 0 

 

FV usn. 27/2015 

FV doporučuje, aby město rozšířilo nabídku pronájmů bytových či nebytových prostor 

v dalších médiích, například i ve spolupráci s OHK . 

Hlasování: 7 pro, proti 0, zdrž. 0  

 

6) Smlouvy s třetími stranami 

FV usn. č. 28/2015 

FV doporučuje věnovat větší pozornost tzv. třetím smlouvám, mělo by jich být 

co nejméně a v nové smlouvě či dodatku by mělo být uvedeno, že podnajmuté 

prostory nebo pozemky nájemce nesmí podnajmout za cenu vyšší, než za kterou si 

prostory nebo pozemky pronajímá od města on. 

Hlasování: 7 pro, proti 0, zdrž. 0 

 

FV usn. č. 29/2015 

FV doporučuje kontrolním orgánům města, aby prověřily, kdo má sídlo firmy, 

provozovny či společnosti přihlášené na adresách majetku patřícímu městu nebo jeho 

příspěvkových organizacích, a jestli byl k tomu dán od vlastníka souhlas.  

 

Hlasování: 7 pro, proti 0, zdrž. 0 

 

7) Různé 

FV usn. č. 30/2015 

FV doporučuje ZM Příbram schválit celoroční hospodaření města a závěrečný účet 

města Příbram za rok 2014 včetně Zprávy nezávislého auditora o výsledku 

přezkoumání hospodaření města Příbram za období od 01.01.2014 do 31.12.2014 bez 

výhrad a účetní závěrku města Příbram za období 01.01.2014 do 31.12.2014. 

Hlasování: 7 pro, proti 0, zdrž. 0  

 

 

 

 

 

Ověřovatel: ……………………………… 

 Marek Školoud v.r. 

 

 

 

 

 

Předseda FV: ……………………………… V zastoupení: ……………………………… 

 Ing. Petr Rotter  Marta Frýbertová v.r. 


