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 Zápis z jednání Finančního výboru ZMO Pardubice V  

ze dne 18. 9. 2018 

 

Přítomni:  Pavlína Mazuchová, předsedkyně finančního výboru, Ing. Petr Beneš, Ing. Jan 
Jedlička, Ing. Jiří Janoš, Bc. Petr Dufek, 
Mgr. Jiří Šmaha, tajemník ÚMO Pardubice V, Ing. Marcela Kotyková, vedoucí OE - 
tajemnice výboru  

   
Omluveni:  MUDr. Tomáš Rejda 
 
Nepřítomni:   Ing. Milan Randák 
 
Host:   
 
Finanční výbor byl usnášeníschopný. 
 
 

 
 

Program jednání finančního výboru:  

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

2. Návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2018 

3. Zpráva o činnosti finančního výboru 

 

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

leden - srpen 2018.  Součástí materiálu bylo rovněž čerpání rezerv. Vedoucí OE stručně popsala 
hospodaření v uvedeném období. 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 MO Pardubice V za období leden-srpen 2018 a 
doporučuje ho zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí. 

 Pro:  5, proti: 0, zdržel se: 0 
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Ad 2) Finanční výbor se zabýval návrhem 3. změny rozpočtu na r. 2018 vč. úpravy plánu 
společenských akcí MO a návrhem souvisejících usnesení.  

Vedoucí OE vysvětlila jednotlivá rozpočtová opatření, která se týkají mj. úprav dotací, přesunu 
ušetřených prostředků z akcí v dopravě na posílení jiných akcí a do rezerv rozpočtu, přejmenování 
akce v ul. Mikulovická, protože se v rámci ní budou realizovat dvě etapy, zvýšení položky společenské 
akce MO (určeno na Ochutnávku Svatomartinského vína, na Rozsvěcení vánočního stromečku a 
Vánoční punč) atd.  

Usnesení:  

Finanční výbor projednal návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice V a rozpočtu sociálního fondu  
na r. 2018 vč. jednotlivých rozpočtových opatření, úpravu plánu společenských akcí a návrh 
souvisejících usnesení a doporučuje je zastupitelstvu MO Pardubice k přijetí.  

Pro:  5, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Ad 3) Finanční výbor projednal informativní zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MO 
Pardubice V, která bude předložena zastupitelstvu MO na jeho posledním jednání.  

Usnesení:  

Finanční výbor souhlasí se zněním zprávy o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MO Pardubice 
V a s jejím předložením zastupitelstvu MO.  

 Pro:  5, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Závěrem předsedkyně finančního výboru p. Mazuchová poděkovala všem členům finančního výboru 
a tajemnici výboru za spolupráci. 

V případě nepřítomnosti předsedkyně p. Mazuchové na jednání zastupitelstva MO ji bude zastupovat 
p. Bc. Petr Dufek. 

 

Ověřil: Pavlína Mazuchová, předsedkyně výrobu 

Zapsala: Ing. Marcela Kotyková, vedoucí OE            


