
Město Příbram
Odbor vnitřních věci

Název bodu jednání:

Finanční výbor Zastupitelstva města Příbram

í?
Pro jednání ZM

17.02.2020

Předkládá:

Zpracovala:

Napsala:

Mgr. Jan Konvahnka, starosta města

Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS., vedoucí OW
lva Černohorská

Návrhy na usneseni:
ZM l. bere na vědomi

l) rezignaci na funkci předsedkyně Finančního výboru ZM Příbram, paní Marty Frýbertové,
2) rezignaci na funkci člena Finančního výboru zm Příbram, pani Ing. Naděždy Voborské.

||. vyzývá
jednotlivé politické subjekty na podáni návrhů na předsedu a člena Finančního výboru ZM
Příbram, a to do 02.03.2020.

Důvodová zpráva:
Mgr. Jan Konvalinka, starosta města, předkládá ZM informaci o rezignaci na funkci předsedkyně
Finančního výboru ZM Příbram, pani Marty Frýbertové, (ANO 2011), která byla doručena na město
Příbram prostřednictvím e-mailu dne 27.01.2020 viz příloha č. 1.
Téhož dne byla na město Příbram doručena rezignace na funkci člena Finančního výboru ZM
Příbram, pani Ing. Naděždy Voborské (ANO 2011) viz příloha č. 2.
Seznam členů Finančního výboru zm Příbram - viz příloha č. 3.

ZM dne 17.12.2018:
Usn. č. 25/2018/ZM z ř j z u j e Finanční' výbor zm Příbram, Kontrolní výbor zm Příbram.

Usn. č. 26Q018LZM s t a n o v l maximální počet členů výborů na 9 s tlm, že bude upraven počet
zástupců u kontro/n/ho výboru u ANO 2011 na 1, top 09 na 2.

Usn. č. 27/201&'ZM v o l l na volební období 2018 - 2022 předsedkyni finančn/ho výboru pani Martu
Frýbertovou.
Usn. č. 28/2018iZM v o l í na volební období 2018 - 2022 členy finančního výboru.' Ing. Ladislava
Michvoc/ka; Ing. Naděždu Voborskou; Ing. Ivana Fuksu; Ing. Jana Poskočila; Karla Nekolného, BBus
(Hons); Mgľ Marka Školouda; Františka Caithamla; Ing. Václava Dvořáka.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni) ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné stanovi:
Zastupitelstvu obce je vyhrazeno zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat
je z funkce. Počet členů výboru je vždy lichý, Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné.
jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to
neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru. výbor plni úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce.
Ze své činnosti se výbor zodpovídá zastupitelstvu obce. Finanční výbor provádí kontrolu hospodařeni
s majetkem a finančními prostředky obce, plni další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.



ý ·

R ;" A

Zastupitelstvo města Příbram

REZIGNACE NA PŘEDSEDKYNI FINANČNÍHO VÝBORU

já, Marta Frýbertová, tímto rezignuji na předsedkyni Finančního výboru zastupitelstva města
Příbram k datu konání nejbližšího zastupitelstva.

Dne 27.1.2020 Marta Frýbertová
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Vážené zastupitelky a zastupitelé,

dovolte mi, abych touto cestou sdělila své rozhodnutí vzdát se funkce předsedkyně finančního
výboru.
považuji za správné vyjádřit se k důvodům, které mne k tomuto, pro mne nepříjemnému,
rozhodn uti vedly.
Do finančního výboru jsem nastoupila s elánem a těšila jsem se na smysluplnou práci pro
město. S velikou ĹÍtoStÍ však musím konstatovat, že mé zklamání bylo obrovské. Namísto
konkrétních jednání přispivajÍcÍch chodu města jsem vklouzla do arény politických ambici
moderované nezastavitelným
Nekonečné monology, dokola opakované argumenty a protiargumenty, dohady o jednotlivá
slovíčka, atd. Tento styl práce dovedl finanční výbor do situace, kdy jsme např. návrh na
střednědobý výhled rozpočtu projednávali celkem Čtyřikrát, 29.5., 25.6., 11.9. a 11.12.2019.
Na prosincovém jednání se návrh výhledu projednával ještě další tři dlouhé hodiny, přestože
už byl 11. 9. 2019 jednomyslně doporučen ke schválení zastupitelstvu města. Z tohoto důvodu
a současně i díky mým tehdejším zdravotním problémům jsme tedy už nestihli projednat návrh
rozpočtu města na rok 2020.
je pro mne velkým osobním zklamáním, že průběh jednání finančních výborů se zvrhl natolik,
že reálný přínos pro město se pomalu začínal vytrácet.
Moc bych si přála, aby se mému nástupci podařilo zefektivnit práci finančního výboru natolik,
aby znovu nabyl zasloužené vážnosti.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům finančního výboru za to, že byli ochotni věnovat
svůj osobní čas práci pro naše město.

Marta Frýbertová
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Zastupitelstvu Města Příbram

Vážení!

Souhlasila jsem se svou účasti ve finančním výboru z toho důvodu, abych podpořila tým,
který měl pomáhat zastupitelstvu v některých rozhodováních, Či pomoci s některými
ekonomickými záležitostmi.

Bohužel, brzy se začalo jednat na finančním výboru o přednášky, s|ovÍčkařenÍ, rozebíránÍ
toho, komu se co v minulosti povedlo a nepovedlo. Nakonec o minulém finančním výboru to
vyústilo až do osobního střetu toho, kdo co řekl před kamerou.

Jsem přesvědčena, že takto se nedá na finančním výboru rozumně pracovat. Proto jsem
se, po zváženi, rozhodla z finančního výboru odejít.

Na rozdíl od některých členů finančního výboru, kteří se domnÍvajj, že město jako největší
podnik v okrese zřejmě postrádá dobré vedeni a především dobrého ekonoma a že finanční
výbor toto všechno musí suplovat, já tuto myšlenku nesdílhn.

přeji Vám, aby Vaše rozhodování bylo vždy konstruktivní a Vaši snahou bylo nacházet to
nejlepší řešeni. To je určitě i přání všech Přibramáků. Finanční výbor by měl být pro vás
oporou a vyjadřovat se k tomu, čÍm bude pověřen, případně, kde vidí nedostatky a to náležitě
doložit.

S pozdravem

Ing. Naděžda Voborská
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Finanční výbor Zastupitelstva města Příbram

pol. strana jméno
či subjekt

Marta Frýbertová REZIGNACE
ANO 2011

Ing. Naděžda Voborská REZIGNACE

TOP 09 Mgr. Marek Školoud

KSČM Ing. Ladislav Michvocik

ODS Ing. Ivan Fuksa

Česká pirátská strana Ing. Jan Poskočil

Šance pro Pb Karel Nekolný, BBus
(Hons)

OHK Ing. Václav Dvořák

Přibramáci pro Příbram František Caithaml

Předseda FV: Marta Frýbertová
Koordinátor FV: Ing. Venuše Štochlová
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