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Usnesení
z mimořádného jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.02. 2010
od13.00 hodin na Městském úřadě Příbram
Přítomni:
členové rady - MVDr. Josef Řihák, MUDr. Ivan Šedivý, p.Václav Černý, Ing. Bohumil
Kortus,
p. Stanislav Růžička, p. Svatopluk Chrastina
tajemnice MěÚ – Ing. Jarmila Nováková
zapisovatelka – Iva Černohorská
omluven
– p. Jiří Kubík
1) Zahájení, ověřovatelé
Jednání zahájil a řídil starosta MVDr. Josef Řihák.
Ověřovateli dnešního zápisu byli jmenováni: p. Václav Černý
Ing. Bohumil Kortus
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 2010
7.
Různé
R.usn.č.101/2010
Rada s c h v a l u j e
program dnešního jednání.
hl. pro 5

3) Informace
4) Kontrola zápisu a usnesení

5) Interpelace
Do jednání RM se dostavil p. S. Růžička – počet členů RM 6.
6) Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2010
R.usn.č.102/2010
Rada d o p o r u č u j e ZM schválit
1) návrh rozpočtu města Příbram na rok 2010 takto:
příjmy v celkové výši 715.394.013,-- Kč
výdaje v celkové výši 701.540.509,-- Kč
financování 13.853.504,-- Kč,
2) zmocnění RM k provádění rozpočtových změn do výše 5.000.000,-- Kč,
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:

…………………………….
p. Václav Černý

…………………………….
MVDr. Josef Řihák
Příbram, 04.02. 2010
Zapsala: Iva Černohorská

………………………….
Ing. Bohumil Kortus

