
Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram ze dne 10.06.2015 
 
Přítomni : 
Ing. Petr Rotter, předseda výboru 
Marta Frýbertová, člen výboru  
Ing. Markéta Klemšová, člen výboru 
Zdeněk Havrančík, člen výboru 
František Caithaml, člen výboru 
Ing. Jiří Neuman, člen výboru 
Ing.Venuše Štochlová, koordinátor výboru 
Ing.Václav Dvořák, host 
 
Omluveni: 
Mgr. Jiřina Humlová, člen výboru 
Petr Větrovský, člen výboru 
Mgr. Marek Školoud, člen výboru 
 
Průběh jednání :  
 
 
1) Zahájení jednání,  
 
2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
FV usn. č.31/2015 
FV schvaluje za zapisovatele Ing. Venuši Štochlovou. 
. 
   hl. pro 6 proti 0 zdrž.0 
       
FV usn. č. 32/2015 
FV schvaluje za ověřovatele zápisu pana Františka Caithamla. 
 
   hl. pro 6 proti 0 zdrž.0 
       
3) Schválení programu 
FV usn. č. 33/2015 
FV schvaluje program dnešního jednání. 
 

hl. pro 6 proti 0 zdrž.0 
 
 
4) Seznámení s rozbory hospodaření příspěvkových organizací 
FV usn. č. 34/2015 
FV bere na vědomí informaci o rozborech hospodaření příspěvkových organizací. 
 
   hl. pro 6 proti 0 zdrž.0 
       
5) Úspory energií v příspěvkových organizacích 
FV usn. č. 35/2015 
FV schvaluje rozšíření materiálu o domy s pečovatelskou službou.  
 
   hl. pro 6 proti 0 zdrž.0 
 
6. Seznam svazků a spolků, kde má město členství (výše poplatků a zástupci města)  
FV usn. č. 36/2015 
FV bere na vědomí, že Ing. Štochlová s výsledky jednání seznámí členy FV na příštím jednání.  
 
   hl. pro 6 proti 0 zdrž.0 
       
7. Probíhající kontroly FV - info 
FV usn. č. 37/2015 



FV bere na vědomí informaci o revizi pojistných smluv. 
 
   hl. pro 6 proti 0 zdrž.0 
       
8. Kontrola veškerých smluv a jejich dodatků týkajících se skládky TKO Bytíz 
FV usn. č. 38/2015 
FV schvaluje revizi všech uzavřených smluv mezi městem Příbram a společností SVZ Centrum,s.r.o. 
 

hl. pro 6 proti 0 zdrž.0 
       
9) Dohoda o termínech zasedání FV ve druhém pololetí roku 2015 
FV usn. č. 39/2015 
FV schvaluje termíny zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram ve druhém pololetí 
roku 2015 v těchto dnech: 16.09.2015, 14.10.2015, 11.11.2015 a 09.12.2015. 
 
   hl. pro 6 proti 0 zdrž.0 
       
10. Diskuze, dotazy, ostatní 
 
 
 

 
 
 
 

Ověřovatel: 
 

 
František Caithaml v.r. 

 
 

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

Ing. Petr Rotter v.r., předseda 
 
 

……………………………………………….. 
 

 
 
 
V Příbrami dne 12.06.2015 
Zapsala:Ing. Venuše Štochlová 
Ověřeno dne 12.06.2015 
 
  
 
    
 


