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 Zápis z jednání Finančního výboru ZMO Pardubice V  

dne 11. 12. 2018 

 

Přítomni:  Ing Jaroslav Kňava, předseda finančního výboru, Evžen Erban, Ing. Jiří Hájek, Bc. Jan 
Nadrchal, Bc. Petra Prusáková, Karolína Štefková, Ing. Aneta Jelínková 
Mgr. Jiří Šmaha, tajemník ÚMO Pardubice V, Ing. Marcela Kotyková, vedoucí OE - 
tajemnice výboru  

   
Omluveni:  --- 
 
Nepřítomni:   --- 
 
Host:   
 
Finanční výbor byl usnášeníschopný. 
 
 

 
 

Program jednání finančního výboru:  

1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice V v období leden-listopad 2018 
 

2. Návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2018 
 

3. Směrnice pro poskytování dotací v r. 2019  
 

4. Různé  
 

 
Ad 1) Finanční výbor se zabýval čerpáním rozpočtu MO Pardubice (rozborem hospodaření) za období 

leden-listopad 2018.  Součástí materiálu bylo rovněž čerpání rezerv.  Vedoucí OE stručně popsala 
významnější položky rozboru. Na žádné z položek nedošlo k přečerpání. Z velkých akcí je plně 
uhrazená akce v ul. Sokolovská a oplocení prostoru pro volné pobíhání psů. 

Usnesení:  

Finanční výbor projednal rozbor hospodaření městského obvodu za leden-listopad 2018 a 
doporučuje ho zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí. 

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 
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Ad 2) Finanční výbor se zabýval návrhem 4. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2018. Rovněž se 
seznámil s navrženými rozpočtovými opatřeními. 

Vedoucí OE stručně popsala jednotlivá rozpočtová opatření, a jak se promítnou do rozpočtu. Bc. 
Nadrchal se dotázal, zde je v rozpočtovém opatření spočívajícím ve snížení položky na akci Na Záboří 
počítání s dodatkem smlouvy na tuto akci. Vedoucí OE potvrdila, že je toto ve výsledné částce na akci 
zohledněno.  

Usnesení: 

Finanční výbor projednal návrh 4. změny rozpočtu na r. 2018 vč. 4. změny rozpočtu sociálního fondu 
a jednotlivých rozpočtových opatření a doporučuje je zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí. 

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Ad 3) Finanční výbor se seznámil s návrhem směrnice č. 28/2018: Zásady a program pro poskytování 
dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2019. Touto směrnicí se před projednáním ve finančním 
výboru zabývali místostarosta Ing. Janoš a předseda komise pro školství, kulturu, sport a mládež Ing. 
Randák a nepodali k ní žádné připomínky. Směrnice vychází ze stavu v loňském roce s tím, že došlo 
k aktualizaci termínů uvedených ve směrnici a k doplnění formulací vyplývajících z požadavků GDPR. 
Finanční výbor vzal směrnici na vědomí a neměl k ní žádné připomínky.  
 

Ad 4) P. Štefková a Bc. Nadrchal vznesli dotaz na možnost osvětlení stromku v Dražkovicích s tím, zda 
by bylo možno řešit zřízením přípojky. Ing. Kotyková přislíbila, že informace zjistí na OIS a pošle jim je 
e-mailem. Dále se p. Štefková dotazovala na to, zda lze dát úřadu návrh na odtah vraku vozidla. 
Odpověděl p. tajemník, s tím, že policie nemůže úřadu sdělit jména majitelů vraků, a dále vysvětlil, 
jak je definován vrak a kdy lze přistoupit k jeho odtahu. P. Štefková se zajímala o možnosti parkování 
na obvodu, p. tajemník vysvětlil, že městský obvod se snaží vytvářet parkovací místa a parkování na 
městském obvodu je zdarma. 

Finanční výbor se dále zabývala projektovým zásobníkem od Ing. Bc. Chuchlíkové, vedoucí OIS. 
Materiál uvedl předseda finančního výboru Ing. Kňava. Ing. Hájek shrnul, kolik akcí uvedených 
v zásobníků je hotových a kolik projektů je již uvedeno s konkrétní cenou.  Vyjádřil požadavek, aby byl 
zásobník doplněn, aby do něj byly doplněny ceny a byla získána stavení povolení a územní povolení, 
aby bylo možno akce realizovat. P. tajemník sdělil, že se jedná o akce, které vyplynuly z požadavků 
zastupitelstva MO a dále též z jednání komisí a že při případné realizaci je nutno koordinovat vše i 
s ostatními institucemi kvůli sítím.  Ing. Kňava upozornil na to, že vlastní zajištění projektů netrvá tak 
dlouho, ale pak situaci zpomalí získávání stavebních a územních povolení. Ing. Kňava dále uvedl jako 
příklad Dražkovice, kde je projekt hotový, ale vše se zastavilo kvůli prodeji pozemků. Tuto situaci 
potvrdil p. Erban.  

Usnesení: 

Finanční výbor doporučuje nechat v brzké době zpracovat projektové dokumentace k akcím 
uvedeným v projektovém zásobníku. 

Finanční výbor se na příštím jednání bude opět zabývat projektovým zásobníkem a žádá o účast p. 
starosty a Ing. Bc. Chuchlíkové na jednání finančního výboru. 

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 
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Termín dalšího jednání finančního výboru byl stanoven na 27. 2. od 16:00 hod. v zasedací místnosti 
ÚMO Pardubice V. 

 

Ověřil: Ing. Jaroslav Kňava, předseda výboru 

Zapsala: Ing. Marcela Kotyková, vedoucí OE            


