
Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram ze dne 16.06.2021 

Přítomni: 

Ing. Jiří Holý, předseda  

František Caithaml, člen výboru 

Ing. Jan Poskočil, člen výboru 

Ing. Martin Buršík, MBA, 1. místostarosta 

Ing. Venuše Štochlová, koordinátor 

 

Omluveni:  

Karel Nekolný, BBus (Hons), člen výboru 

Ing. Ivan Fuksa, člen výboru 

 

Průběh jednání: 

 

1. Zahájení jednání 

 

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

FV usn. č. 84/2021 

FV schvaluje za zapisovatele Venuši Štochlovou. 

 

hl. pro 3 proti 0 zdrž. 0 

 

FV usn. č. 85/2021 

FV schvaluje za ověřovatele zápisu Jana Poskočila. 

 

hl. pro 3 proti 0 zdrž. 0 

 

3. Schválení programu 

FV usn. č. 86/2021 

FV schvaluje program dnešního jednání. 

 

hl. pro 3 proti 0 zdrž. 0 

 

4. Projednání zprávy o hospodaření města a závěrečného účtu města včetně „Zprávy 

nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbram za období od 

01.01.2020 do 31.12.2020“ a účetní závěrky města Příbram za období od 01.01.2020 do 

31.12.2020.  

FV usn. č. 87/2021 

FV doporučuje ZM schválit zprávu o hospodaření města a závěrečného účtu města včetně „Zprávy 

nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbram za období od 01.01.2020 

do 31.12.2020“ a účetní závěrky města Příbram za období od 01.01.2020 do 31.12.2020.  

 

hl. pro 3 proti 0 zdrž. 0 

 

5.Žádost o návratnou finanční výpomoc 

FV usn. č. 88/2021 

1. FV se shodl na tom, že rolí města není půjčovat finanční prostředky jak fyzickým, tak právnickým 

osobám zejména z podnikatelského prostředí a suplovat, tak úvěrová oddělení bankovních institucí. 

2. Ze zveřejněných posledních výkazů za rok 2019 v obchodním rejstříku vyplývá, že společnost 

disponuje záporným vlastním jměním, z čehož mohou vyplývat pro poskytovatele finanční výpomoci 

možná rizika. 

3. Pokud Zastupitelstvo města Příbram najde důvody pro poskytnutí návratné finanční výpomoci 

společnosti 1. FK Příbram, a. s., IČO 284 10 491, tak by měla společnost předložit dostatečnou, 



ověřenou výši zajištění, a to včetně případného příslušenství dluhu, aby mohla být zástava případně 

realizována. Předmětné pozemky uvedené v žádosti jsou v územním plánu označeny jako městské 

parky a lesoparky.  

4. Je třeba zvážit všechna rizika a případné smlouvy konstruovat tak, aby ani případné finanční 

problémy u příjemce půjčky (které by mohly vzniknout i před vznikem zástavy) neměly vliv na zajištění 

dluhu. 

hl. pro 3 proti 0 zdrž. 0 

 

 

6. Diskuse, dotazy, ostatní 

Ověřovatel: 

Jan Poskočil, člen výboru v. r.  

…………………………………………… 

Ing. Jiří Holý, předseda výboru v. r.  

……………………………………………… 

V Příbrami dne 16. 06. 2021 

Zapsal: Ing. Venuše Štochlová 

Ověřeno dne 18.06.2021  

 


