
Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram ze dne 17.04.2019 

Přítomni: 

Marta Frýbertová, předseda výboru 

Ing. Naděžda Voborská, člen výboru 

Ing. Ladislav Michvocík, člen výboru 

Mgr. Marek Školoud, člen výboru 

Ing. Václav Dvořák, MBA, člen výboru 

František Caithaml, člen výboru 

Karel Nekolný, BBus (Hons), člen výboru 

Ing. Jan Poskočil, člen výboru 

Ing. Venuše Štochlová, koordinátor výboru 

Ing. Martin Buršík, MBA, 1. Místostarosta 

Ing. Ota Hauptmann, vedoucí Obecního živnostenského úřadu 

 

Omluveni: 

Ing. Ivan Fuksa, člen výboru 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení jednání 

 

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

FV usn. č.14/2019 

FV schvaluje za zapisovatele Ing. Venuši Štochlovou. 

     

hl. pro 8 proti 0 zdrž. 0 

 

FV usn. č. 15/2019 

FV schvaluje za ověřovatele zápisu Mgr. Marka Školouda. 

     

hl. pro 8 proti 0 zdrž. 0 

 

3. Schválení programu 

FV usn. č. 16/2019 

FV schvaluje program dnešního jednání.  

 

hl. pro 8 proti 0 zdrž. 0 

 

4. Dotazy Ing. Hauptmannovi - sídla právnických osob v budovách města 

Usn. č. 17/2019 

FV doporučuje, aby do nově uzavíraných smluv o nájmu bylo zakotveno, že bude nájemce hradit smluvní pokutu 

ve výši 10.000,00 Kč, a to za každý započatý měsíc v případě, že si nezruší sídlo firmy na pronajímané adrese do 

jednoho měsíce od ukončení smluvního vztahu. 

 

     hl. pro 8 proti 0 zdrž. 0 

 

5. Rekonstrukce Aquaparku 

 

6. Návrhy na změny Statutu FV a Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Příbram 

FV usn. č. 18/2019 

FV doporučuje, aby ve Statutu FV byla v článku I, odst. 2 vypuštěna čtvrtá věta.   

 

     hl. pro 8 proti 0 zdrž. 0 

 

FV usn. č 19/2019 

FV doporučuje v Jednacím řádu výborů Zastupitelstva města Příbram  v článku 2,  odstavci (1) vypustit na 

pololetí. 

 



FV usn. č. 20/2019 

FV doporučuje v článku 3: 

a) v odst. (1) vypustit v první větě slovo jeho 

b) v odst. (2) vypustit ve druhé větě zpravidla a projednává informace o výsledcích jednání zastupitelstva, 

návrhy na zajištění úkolů vyplývajících z jeho usnesení pro výbor a kontrolu plnění předchozích 

usnesení výboru a nahradit je slovy odsouhlasí zápis a usnesení z posledního jednání FV. Dále 

projedná úkoly vyplývající pro výbor z usnesení ZM a provede kontrolu plnění úkolů z předchozích 

jednání výboru.   

c) V odst. (3) doplnit druhou větu – Jednání finančního výboru by se měl pravidelně účastnit člen rady 

města zodpovědný za hospodaření města. 

d) V odst. (4) doplnit na konec věty a navrhovat usnesení. 

e) V odst. (6) vypustit v první větě spojku a, dále doplnit před opatření návrhy, první větu neukončovat, ale 

pokračovat  úkoly pro členy výboru a doporučení jiným orgánům města. Třetí větu pak zcela vypustit.   

f) V odst. (7) doplnit za stejnopis podepsaný předsedou a ověřovatelem a dále vypustit organizačnímu a.  

g) V odst. (8) nahradit druhou větu větou: Zápis je po jeho podpisu předsedou a ověřovatelem uložen na 

OVV. 

 

7. Diskuse, dotazy, ostatní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatel: 

Mgr. Marek Školoud v. r. 

 

………………………………… 

 

 

 

Marta Frýbertová, předsedkyně v. r.  

 

 

…………………………………… 

 

 

 

 
 

 

 

 

V Příbrami dne 18.04.2019 

Zapsal: Ing. Venuše Štochlová 

Ověřeno dne  18.04.2019 

 

 

 


