
Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram ze dne 23.01.2019 

Přítomni: 

Marta Frýbertová, předseda výboru 

Ing. Naděžda Voborská, člen výboru 

Ing. Ladislav Michvocík, člen výboru 

Mgr. Marek Školoud, člen výboru 

Ing. Ivan Fuksa, 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 

Mgr. Jan Konvalinka, místostarosta 

Ing. Zuzana Štěrbová, vedoucí SOSH 

Ing. Milan Štufka, vedoucí OIRM 

 

 

Průběh jednání: 

 

 

1. Zahájení jednání 

 

 

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

FV usn. č.1/2019 

FV schvaluje za zapisovatele Ing. Venuši Štochlovou. 

     

hl. pro 9 proti 0 zdrž. 0 

 

FV usn. č. 2/2019 

FV schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. Václava Dvořáka. 

     

hl. pro 9 proti 0 zdrž. 0 

 

3. Schválení programu 

FV usn. č. 3/2019 

FV schvaluje program dnešního jednání.  

 

hl. pro 9 proti 0 zdrž. 0 

 

 

4. Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2019 

FV usn. č. 4/2019 

a) doporučuje ZM schválit změnu v návrhu rozpočtu města Příbram na rok 2019, to je navýšení běžných výdajů 

kapitoly 789 – SOSH uvedených v příloze č. 2, která spočívá v navýšení prvku č. 3663 o částku 500.000,00 Kč 

v souvislosti s běžnými prohlídkami mostů a změnu financování na prvku č. 673, to je navýšení ve stejné výši. 

b) doporučuje ZM schválit změnu v návrhu rozpočtu města Příbram na rok 2019, to je navýšení příjmů kapitoly 

741 – OE, Transfery, prvek č. 23 o částku 4.082.000,00 Kč z důvodu schválení vyššího příspěvku na výkon státní 

správy a změnu financování na prvku č. 673, to je snížení ve stejné výši. 

c) doporučuje ukončit provoz turistického vláčku a jeho prodej. 

d) důrazně upozorňuje na zákonnou povinnost, že při zpracování návrhu rozpočtu je nutné vycházet ze 

střednědobého výhledu rozpočtu, který vychází z důsledně připraveného dlouhodobého plánu investic, který je 

zpracován minimálně na stejně dlouhé období jako střednědobý výhled rozpočtu. 



e) doporučuje ZM schválit schodek rozpočtu do výše 100.000.000,00 Kč, a to snížením kapitálových výdajů. 

f) doporučuje ZM při dodržení výše uvedených doporučení rozpočet na rok 2019 schválit. 

 

hl. pro 8 proti 0 zdrž. 0 

 

 

5. Diskuse, dotazy, ostatní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatel: 

Ing. Václav Dvořák v. r. 

 

………………………………… 

 

 

 

Marta Frýbertová, předsedkyně v. r. 

 

 

…………………………………… 

 

 

 

 
 

 

 

 

V Příbrami dne 24.01.2019 

Zapsal: Ing. Venuše Štochlová 

Ověřeno dne  24.01.2019 

 

 

 


