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 Zápis z jednání Finančního výboru ZMO Pardubice V  

dne 13. 6. 2019 

Přítomni:  Ing Jaroslav Kňava, předseda finančního výboru, Evžen Erban, Ing. Jiří Hájek, Ing. 
Aneta Jelínková, Bc. Petra Prusáková (po část jednání) 

 Ing. Marcela Kotyková, vedoucí OE - tajemnice výboru  
   
Omluveni:  Bc. Jan Nadrchal, Karolína Štefková 
 
Host:   
 
Finanční výbor byl usnášeníschopný. 
 

 
Program jednání finančního výboru:  

1. Návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019 
  

2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice V v období leden-květen 2019 
 

3. Schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2018 
 

4. Úprava odpisového plánu na r. 2019 

 
Ad 1) Finanční výbor se zabýval návrhem 2. změny rozpočtu městského obvodu na r. 2019. Návrh 
zahrnuje celkem třináct rozpočtových opatření. Jedná se např. o rozpočtová opaření související 
s úpravou předpokládané dotace z ÚP a dotace z ÚP, rozpočtová opatření týkající se dotace na 
monitorovací stanici, rozpočtová opatření v souvislosti s pojistným plněním, které městský obvod 
obdrží. Dále se vytváří nová položka určená na informační tabule. Z akce v ul. Mikulovická se 
přesouvají uvolněné prostředky na položku stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky – A. Krause – 
Sokolovská – Lexova atd. 

Ing. Hájek vznesl dotaz na informační tabule. Ing. Kňava vysvětlil, že se jedná o návrh místostarosty  
a již se o tom mluvilo na posledním jednání zastupitelstva. Mělo by se jednat o tabule s informacemi 
o číslech popisných. Dále se Ing. Hájek zajímal o akci stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky – A. 
Krause – Sokolovská – Lexova. Vedoucí ekonomického odboru upřesnila, že se na této položce zatím 
kumulují prostředky, protože se bude jednat o nákladnou akci. Ing. Hájek se dále dotázal, zda město 
poskytne na akci transfer. Ing. Kňava odpověděl, že město s transferem na tuto akci zatím nepočítá, 
ale příslušné oddělení MmP prověřuje možnost získání dotace na tuto akci. 

Usnesení:  

Finanční výbor projednal návrh 2. změny rozpočtu na r. 2019 a jednotlivá rozpočtová opatření 
v rámci této změny rozpočtu a doporučuje je zastupitelstvu MO k přijetí.  

Pro:  4, proti: 0, zdržel se: 0 
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Ad 2) Finanční výbor se zabýval čerpáním rozpočtu (rozborem hospodaření) za období leden-květen 
2019.  Vedoucí OE seznámila finanční výbor s nejvýznamnějšími položkami v příjmech a ve výdajích. 
Součástí materiálu bylo rovněž čerpání rezerv a čerpání plánu společenských akcí MO v r. 2019. Na 
žádné z výdajových položek nedošlo k přečerpání, příjmy se vyvíjejí přiměřeně. U výdajů je čerpání 
nižší, některé velké akce již byly zahájeny.  
 
Usnesení: Finanční výbor projednal čerpání rozpočtu za období leden-květen 2019 (rozbor 
hospodaření) a doporučuje ho zastupitelstvu MO k přijetí. 

Pro:  5, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Ad 3) Finanční výbor se seznámil se zprávou pro zastupitelstvo MO, ve které bude informováno  
o tom, že účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2018 bude schvalovat stejně jako v předchozích letech 
zastupitelstvo města. O schválení závěrky bude zastupitelstvo MO informováno na jednání v září. 

Usnesení:  

Finanční výbor bere na vědomí zprávu o tom, že účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2018 bude 
schvalovat zastupitelstvo města.  

 Pro:  5, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Ad 4) Finanční výbor byl informován o úpravě odpisového plánu na r. 2019, kterou bude schvalovat 
rada městského obvodu. K úpravě dochází kvůli vyřazení starého serveru. 

Usnesení:  

Finanční výbor bere na vědomí úpravu odpisového plánu na r. 2019. 

 Pro:  5, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Termín příštího jednání je stanoven předběžně na 29. 8. 2019 v 16.00. Finanční výbor by se měl 
seznámit s čerpáním rozpočtu leden-červen, které bude zasláno na město. Vedoucí OE ještě upřesní, 
zda se toto jednání bude v uvedeném termínu konat, příp. jednání proběhne až v září, kdy už by se 
měla projednávat i 3. změna rozpočtu na r. 2019. 

 

Zapsala: Ing. Marcela Kotyková, vedoucí OE           Ověřil: Ing. Jaroslav Kňava, předseda výboru 


