Město Příbram - RM 30.01.2013
Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení
z mimořádného jednání Rady města Příbram, konaného dne 30.01.2013
od 12.00 hodin na Městském úřadě Příbram

1) Zahájení, ověřovatelé
Ověřovatelé: Svatopluk Chrastina
Ing. Juraj Molnár
2) Program včetně návrhů změn a doplňků
P r o g r a m:
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 2013
7.
Nařízení města č. 1/2013
8.
Změna parkovacího režimu v okolí budovy Zámečku
9.
Různé
R.usn.č.58/2013
Rada
schvaluje
program dnešního jednání.
hl. pro 7
3) Informace

4) Kontrola zápisu a usnesení

5) Interpelace

6) Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2013
R.usn.č.59/2013
Rada d o p o r u č u j e ZM schválit
1) návrh rozpočtu města Příbram na rok 2013 takto:
- příjmy v celkové výši 612.657.409,-- Kč
- výdaje v celkové výši 632.261.401,-- Kč
- financování ve výši 19.603.992,-- Kč:
+ 21.500.000,-- Kč zapojení rezerv z minulých let
+ 6.000.000,-- Kč,zapojení Fondu oprav a modernizace
- 7.896.008,-- Kč splátky úvěrů
2) zmocnění RM k provádění rozpočtových změn v maximální výši 5.000.000,-- Kč,
3) zmocnění správců kapitol rozpočtu města, tj. vedoucích odborů a vedoucích organizačních složek
k provádění rozpočtových změn v maximální výši 50.000,-- Kč v rámci kapitoly či organizační složky.
hl. pro 7
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7) Nařízení města č. 1/2013
R.usn.č.60/2013
Rada s c h v a l u j e
"Nařízení města Příbram č.1/2013“, kterým se stanoví maximální ceny za nucené odtahy osobních
automobilů a za služby parkovišť sloužících ke střežení takto odtažených automobilů.
hl. pro 7
8) Změna parkovacího režimu v okolí budovy Zámečku
R.usn.č.61/2013
Rada s c h v a l u j e
navrhovanou úpravu parkovacích míst dle předloženého materiálu.
hl. pro 7

9) Různé

Zápis ověřili:
Svatopluk Chrastina
Ing. Juraj Molnár
Ing. Pavel Pikrt
starosta
Zapsala: Iva Černohorská
Dne 31.01.2013
Ověřeno: 01.02.2013
Vyvěšeno: 05.02.2013
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