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Text usnesení RM:
Rada
l.bere na vědomí
Zprávu o činnosti FV ZM Příbram za rok 2018.
ll.ukládá
OE předložit tento materiál na zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 29.04.2019.

Napsal: Ing. Venuše Štochlová

Návrhy na usnesení:
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti FV ZM Příbram za rok 2018

Důvodová zpráva:
Dle jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Příbram, článku 3, bodu 9 výbor předkládá na
jednání zastupitelstva zprávu o činnosti, a to minimálně jedenkrát za kalendářní rok. Zpráva o činnosti
FV ZM Příbram za rok 2018 byla zpracována Ing. Petrem Rotterem, předsedou Finančního výboru
Zastupitelstva města Příbram v roce 2018.

Na jednání rady města se zpráva předkládá za účelem zařazení tohoto bodu do programu zasedání
zastupitelstva města, když zákon o obcích ani jednací řád zastupitelstva města nepojednávají o
administrativním postupu, jimž by výbory měly realizovat své právo předkládat návrhy na zařazení na
pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva města ve smyslu ustanoveni § 94 odst. 1
zákona o obcích, a proto se používá tohoto běžného postupu pro zařazováni 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 doplněnI či jiné změny a podobně, což jí v tomto případě nepřís|ušÍ, na druhé straně ji to
však ani nebráni zaujmout k předkládanému materiálu nějaké doporučující či nedoporučujíci
stanovisko směrem k zastupitelstvu města, pokud by to považovala za žádoucí či vhodné.

Příloha: Zpráva o činnosti FV ZM Příbram za rok 2018
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Zpráva o Činnosti FV ZM Příbram za rok 2018

AŽ do voleb v říjnu 2018 pracoval Finančnívýbor Zastupitelstva města Příbram dle schváleného
plánu práce FY, zabývalse novými podnětyze strany členů ýboru ipožadavkům zastupitelstva
na FV kladených v průběhu roku.

DP

Finanční výbor se podrobně zabýval posouzením majetku města Příbram, především
nájemních a podnájemních smluv, dále pachtovních smluv a využitím pozemků ve vlastnictví
města. Detailně byly zkontrolovány nájemní a podnájemní smlouvy s nízkým nájmem a
smlouvy, které byly uzavřeny před 10 a vÍce 'lety. Průběžně se fy zab'ýval náměty na úspory

v rozpočtu a na zlepšení hospodařeni s majetkem města.
fČlenové FY se pravidelně účastní rozborů hospodaření města Příbram a jím zřízených

organizací.

Usnesení z jednání fy a prezenční listiny jsou umístěny na webových stránkách města.

V Příbrami dne 15.1.2019

"
Předseda FV ZM Příbra
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