
Město Příbram
i Odbor: vnitřních věci

Název bodu jednání:

Pro jednánizM
22.06.2020

Finanční výbor Zastupitelstva města Příbram - volba předsedy a členů

Předkládá: Mgr. Jan Konvalinka, starosta města

Zpracovala: Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS., vedoucí VV
)

Napsala: Ivana Makošová

Návrhy na usnesení:
ZM l. voli

na volební období 2018 - 2022
l) předsedu Finančního výboru ZM Příbram: Mgr. Marka Školouda,
2) členy Finančního výboru ZM Příbram: Ing. Ivana Fuksu, Ing. Václava Dvořáka, MBA,

pana Karla Nekolného, BBus (Hons), Ing. Jana Poskočila, pana Františka Caithamla,
Ing. Petra Mageru.

Il.schvaluje
částečnou revokaci usnesení č. 26/2018/ZM ze dne 17.12.2018 s tím, že u finančního výboru
bude stanoven maximálni počet členů na 7.

Důvodová zpráva:

Mgr. jan Konvalinka, starosta města, předkládá zastupitelstvu návrh na jmenování předsedy
a členů Finančního výboru zm Příbram. Zastupitelstvo města Příbram na svém zasedání dne
18.05.2020, usn.č.340/2020/ZM odvolalo všechny členy Finančního výboru Zastupitelstva města
Příbram a současně vyzvalo politické subjekty k podáni návrhů na předsedu a členy Finančního
výboru ZM Příbram do 31.05.2020. Odbor vnitřních věci oslovil jednotlivé politické subjekty a Okresní
hospodářskou komoru Příbram. Přehled navržených kandidátů je uveden v příloze. Na město Příbram
byl také doručen e-mail od fyzické osoby, Ing. Petra Magery s tím, že má zájem o členství ve
Finančním výboru ZM Příbram.

ZM dne 17.12.2018:
Usn, č. 26/2018/ZM s t a n o v í 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.

ZM dne 18.05.2020:
Usn. č. 340/2020/ZM o d v o l á v á všechny členy Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram
a v y z ý v á jednotlivé politické subjekty na podáni návrhů na členy a předsedu Finančního výboru
Zastupitelstva města Příbram do 31.05.2020.

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, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.



Město Příbram
příloha

Přehled kandidátů

FINANČNÍ VÝBOR

Volební strana, OHK Jméno Adresa

KSČM nenavrhuje žádného člena FV
ANO 2011 nenavrhuje žádného člena FV
ODS Ing. Ivan Fuksa - člen

Ing. Jan Poskočil - člen
Česká pirátská strana Mgr. Marek Školoud - předseda

Ing. Václav Dvořák, MBA - člen
Šance pro Příbram Karel Nekolný, BBus (Hons) - člen

Ing. Václav Dvořák, MBA - člen
TOP 09 Mgr. Marek Školoud - předseda

Mgr. Marek Školoud - člen
Ing. Václav Dvořák, MBA - člen

Přibramáci pro Příbram František Caithaml - člen
OHK Ing. Václav Dvořák, MBA - člen
fyzická osoba Ing. Petr Magera - člen

Zpracovala: l. Makošová, OVV


