
 

 

Město Příbram                                                                          Pro jednání ZM 

odbor :ekonomický dne :29.06.2015 

 
Název bodu jednání: 
[>>>Plán práce FV ZM Příbram na rok 2015<<<] 
 
 
Předkládá: Finanční výbor Zastupitelstva města Příbram 
                 
Zpracoval: Ing. Venuše Štochlová, vedoucí odboru ekonomického                
   
Projednáno: v Radě města Příbram dne 25.05.2015, č. usn. 441/2015 
 
Text usnesení RM:   
Rada                                           
I.  bere na vědomí  
Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram na rok 2015. 
II. ukládá 
vedoucí odboru ekonomického jako koordinátorovi výboru předložit tento materiál k zařazení na 
program zasedání Zastupitelstva města Příbram. 
 
Napsal: Ing. Venuše Štochlová 
 
            
 
Důvodová zpráva: 

Dle Statutu finančního výboru, článku I, bodu 4 činnost výboru řídí ZM, které ukládá úkoly a schvaluje 
plán práce. Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram na rok 2015 byl projednán a 
schválen na jednání výboru dne 15.04.2015, FV usn. č. 19/2015. 

Na jednání rady města se tento návrh předkládá za účelem zařazení tohoto bodu do programu 
zasedání zastupitelstva města, když zákon o obcích ani jednací řád zastupitelstva města 
nepojednávají o administrativním postupu, jímž by výbory měly realizovat své právo předkládat návrhy 
na zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva města ve smyslu ustanovení § 
94 odst. 1 zákona o obcích, a proto se používá tohoto běžného postupu pro zařazování bodů na 
jednání zastupitelstva města radou města i pro návrhy výboru. Ze zmíněného práva výborů předkládat 
návrhy na zařazení na pořad jednání zastupitelstva města pak vyplývá, že postup rady města by měl 
být pouze procesní v tom smyslu, že rada města by měla rozhodnout o jeho zařazení na zasedání 
zastupitelstva města, a to bez možnosti například stáhnout tento bod programu ze svého jednání a 
uložit jeho doplnění či jiné změny a podobně, což jí v tomto případě nepřísluší, na druhé straně jí to 
však ani nebrání zaujmout k navrhovanému plánu práce kontrolního výboru nějaké doporučující či 
nedoporučující stanovisko směrem k zastupitelstvu města, pokud by to považovala za žádoucí či 
vhodné. 

 

Příloha: Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram na rok 2015 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Návrhy na usnesení:  
(>>> ZM schvaluje – neschvaluje 
Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram na rok 2015 dle přílohy<<<) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha 

 

Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram na rok 2015 

 

 

Finanční výbor Zastupitelstva města Příbram se bude v roce 2015 průběžně zabývat: 

 

- plněním úkolů zadaných ZM Příbram FV, 

- projednáváním materiálů o vývoji hospodaření města,  

- kontrolou dodržování rozpočtu města, jeho jednotlivých kapitol i jím zřízených 

organizací, 

- vyhledáváním možností úspor v rozpočtu města Příbram a předkládáním návrhů a 

opatření pro jejich realizaci do zastupitelstva města, 

- prací na přípravě rozpočtu města Příbram na rok 2016, 

- projednáním návrhu rozpočtu města Příbram na rok 2016, 

- projednáním informací odboru ekonomického o stavu a vývoji pohledávek města 

Příbram, 

- projednáním výsledku přezkoumání hospodaření města Příbram za rok 2014 – zpráva 

auditora, 

- projednáním zprávy odboru ekonomického o finančním vypořádání příspěvkových 

organizací za rok 2014, 

- projednáním plánu rozborů hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací za 

I. pololetí roku 2015, 

- přehledem plnění rozpočtu – daňové a kapitálové příjmy za první pololetí roku 2015, 

- účastí na rozborech hospodaření vybraných odborů města Příbram a jím zřízených 

organizací za I. pololetí roku 2015 ve spolupráci s kontrolním výborem a odborem 

ekonomickým,  

- informacemi odboru ekonomického o výsledku 2. kola výběrového řízení půjček 

z FOM, 

- různé 

       

 

 

 

Projednáno ve Finančním výboru Zastupitelstva města Příbram dne 15.04.2015 

 

 

 

Petr Rotter v.r. 

předseda FV 
 
 

 


