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 Zápis z 13. jednání Finančního výboru ZMO Pardubice V  

dne 23. 9. 2020 

Přítomni:  Ing. Jaroslav Kňava – předseda finančního výboru, Karolína Štefková, Bc. Petra 
Prusáková, Evžen Erban, Bc. Jan Nadrchal – členové finančního výboru 

Ing. Marcela Kotyková, vedoucí OE - tajemnice finančního výboru 

Omluveni: Ing. Aneta Jelínková, Ing. Jiří Hájek 
 
Host:   Ing. Jiří Janoš – zastupitel  

   
Finanční výbor byl usnášeníschopný. 
 

 
Program jednání finančního výboru:  

Úprava návrhu 3. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020 vč. úpravy znění usnesení  

Finanční výbor se na svém mimořádném jednání zabýval návrhem úpravy 3. změny rozpočtu na 
r. 2020, který se předkládá zastupitelstvu městského obvodu přímo na jednání dne 23. 9. 2020. 
Úprava spočívá v přesunu 150 tis. Kč z položky investice v kapitole 15 – životní prostředí 
v kapitálových výdajích na položku osvětlení a výzdoba v kapitole 15 – životní prostředí v kapitálových 
výdajích. Prostředky navržené k přesunu budou použity na pořízení vyřezávaného betlému, který 
bude umístěn u vánočního stromu městského obvodu. Touto úpravou se nemění celková výše 
rozpočtovaných prostředků v kapitole 15 – životní prostředí ani celkové rozpočtované výdaje.  

Přítomný zastupitel Ing. Jiří Janoš, který dal podnět k této úpravě, podal členům finančního výboru 
informace o pořizovaném betlému a poskytl fotografie. Betlém by měl odpovídat návrhu, o kterém se 
uvažovalo již v předchozích letech (dubové dřevo, postavy Svaté rodiny v životní velikosti).  

Návrh usnesení: 

Finanční výbor projednal úpravu návrhu 3. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020, ve které se 
navrhuje rozpočtové opatření spočívající v přesunu 150 tis. Kč z položky investice v kapitole 15 – 
životní prostředí v kapitálových výdajích na položku osvětlení a výzdoba v kapitole 15 – životní 
prostředí v kapitálových výdajích, a související úpravu znění usnesení k návrhu 3. změny rozpočtu 
a doporučuje tuto úpravu vč. upraveného znění usnesení zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí. 

Pro: 5,    proti: 0,    zdržel se: 0  

Termín příštího jednání: 24. 11. 2020 v 16.00 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V 

 

 

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


