
Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram ze dne 2.12.2020 

 

Přítomni: 

Mgr. Marek Školoud, předseda výboru 

František Caithaml, člen výboru 

Ing. Jan Poskočil, člen výboru 

Karel Nekolný, BBus (Hons), člen výboru 

Ing. Ivan Fuksa, člen výboru 

Ing. Martin Buršík, MBA, 1. Místostarosta 

 

Omluveni: 

Ing. Venuše Štochlová 

 

 

Průběh jednání: 

 

 

1. Zahájení jednání 

 

 

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

FV usn. č. 62/2020 

FV schvaluje za zapisovatele Marka Školouda. 

 

hl. pro 4 proti 0 zdrž. 0 

 

FV usn. č. 63/2020 

FV schvaluje za ověřovatele zápisu Jana Poskočila. 

 

hl. pro 4 proti 0 zdrž. 0 

 

3. Schválení programu 

FV usn. č. 64/2020 

FV schvaluje program dnešního jednání. 

 

hl. pro 4 proti 0 zdrž. 0 

 

4. Projednání rozpočtového výhledu (finální verze) 

FV usn. č. 65/2020 

Na základě nejistých vstupních údajů pro město ohledně tzv. daňového balíčku, který se nyní 

projednává v Senátu Parlamentu České republiky a v důsledku ekonomických dopadů 

koronaviru FV akceptuje celkový rámec předložené finální varianty střednědobého 

rozpočtového výhledu s několika výhradami. 

1. FV považuje stanovení příjmů města za konzervativní 

2. FV předpokládá vyšší nárůst mezd  



3. FV se domnívá, že jsou kapitálové výdaje předimenzované 

4. FV  považuje za nereálnou stagnaci finančních prostředků na provozní výdaje 

5. FV se domnívá, že jsou nedostatečně navýšeny provozní příspěvky zřízeným organizacím 

 

hl. pro 4 proti 0 zdrž. 1 

 

5. Návrh rozpočtu města na rok 2021 

FV usn. č. 66/2020 

FV akceptuje celkový rámec předloženého návrh rozpočtu města na rok 2021 s výhradami, 

jako u SRV. 

1. FV považuje stanovení příjmů města pro rok 2021 za konzervativní 

2. FV předpokládá v roce 2021 vyšší nárůst mezd  

3. FV se domnívá, že jsou kapitálové výdaje pro rok 2021 předimenzované 

4. FV  považuje za nereálné snížení finančních prostředků na provozní výdaje 

5. FV se domnívá, že jsou nedostatečně navýšeny provozní příspěvky zřízeným organizacím 

 

hl. pro 4 proti 0 zdrž. 1  

 

 

 

6. Diskuse, dotazy, ostatní 

 

Ověřovatel: 

Ing. Jan Poskočil v. r. 

 

…………………………………………… 

 

Mgr. Marek Školoud, předseda v. r. 

 

……………………………………………… 

 

 

V Příbrami dne 2. 12. 2020 

Zapsal: Mgr. Marek Školoud 

Ověřeno dne 2. 12. 2020  

 


