Město Příbram - RM - usnesení 09.02.2011
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na odboru org. a vnitřních věcí MěÚ Příbram.
Usnesení
z jednání mimořádné Rady města Příbram, konaného dne 09.02.2011
od 15.00 hodin na Městském úřadě Příbram

Přítomni:
členové rady - MVDr. Josef Řihák, MUDr. Ivan Šedivý, pí Jiřina Kaiserová, Ing. Juraj Molnár,p. Martin
Poulíček, p. Svatopluk Chrastina
omluven - p.Václav Černý
tajemnice MěÚ – Ing. Jarmila Nováková
zapisovatelka – Jaroslava Řehková

1) Zahájení, ověřovatelé
Ověřovatelé: Ing. Juraj Molnár
p. Martin Poulíček
2) Program včetně návrhů změn a doplňků

Program :
1.
Zahájení, ověřovatelé
2.
Program včetně návrhu změn a doplňků
3.
Informace
4.
Kontrola zápisu a usnesení
5.
Interpelace
6.
Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2011
7.
Různé
R.usn.č.111/2011
Rada
schvaluje
program dnešního jednání.
hl. pro 6
3) Informace
4) Kontrola zápisu a usnesení
5) Interpelace
6) Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2011
R.usn.č.112/2011
Rada d o p o r u č u j e ZM s c h v á l i t
1)
návrh rozpočtu města Příbram na rok 2011 takto:
příjmy v celkové výši 629.821.000,-- Kč
výdaje v celkové výši 765.925.000,-- Kč
financování - splátky úvěrů 7.896.000,-- Kč
- zapojení rezerv z minulých let 109.000.000,-- Kč
- přijaté úvěry 35.000.000,--Kč
2)
zmocnění RM k provádění rozpočtových změn do výše 5.000.000,-- Kč

1

Město Příbram - RM - usnesení 09.02.2011
3)

zmocnění správců kapitol rozpočtu města, tj. vedoucích odborů a vedoucích
organizačních složek k provádění rozpočtových změn do výše 50.000,-- Kč v rámci
kapitoly či organizační složky
hl. pro 6

7) Různé

O v ě ř o v a t e l é:

…………………………….
Ing. Juraj Molnár

………………………….
p. Martin Poulíček

…………………………….
MVDr. Josef Řihák

Příbram, dne 10.02.2011
Zapsala: Jaroslava Řehková
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