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 Zápis z jednání Finančního výboru ZMO Pardubice V  

dne 13. 6. 2018 

 

Přítomni:  Ing. Jan Jedlička, Ing. Jiří Janoš, Bc. Petr Dufek, MUDr. Tomáš Rejda, 
Mgr. Jiří Šmaha, tajemník ÚMO Pardubice V, Ing. Marcela Kotyková, vedoucí OE - 
tajemnice výboru  

   
Omluveni:  Pavlína Mazuchová, předsedkyně finančního výboru,  Ing. Petr Beneš 
 
Nepřítomni:   Ing. Milan Randák 
 
Host:  Ing. Bc. Alena Chuchlíková, vedoucí OIS 
 
Finanční výbor byl usnášeníschopný. 
 
 

 
 

Program jednání finančního výboru:  

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

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

3. Vyřazení projektové dokumentace 

 

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

leden-květen 2018.  Součástí materiálu bylo rovněž čerpání rezerv. Vedoucí OE stručně popsala 
hospodaření v uvedeném období. Ing. Janoš vznesl dotaz na čerpání u položky údržbu 
mobiliáře v lesoparku. Tajemník Mgr. Šmaha uvedl, že v letošním roce lze očekávat čerpání 
z položky. Bc. Dufek chtěl upřesnit, na co přesně je položka určena, vedoucí OE sdělila, že 
skutečně pouze na mobiliář. Ing. Bc. Chuchlíková doplnila, že z položky nelze provádět 
rekonstrukce vadných prvků, na ty se vztahuje reklamace. 

Usnesení:  

Finanční výbor projednal rozbor hospodaření MO Pardubice V za období leden-květen 2018 a  
doporučuje ho zastupitelstvu MO Pardubic eV k přijetí. 

 Pro:  4, proti: 0, zdržel se: 0 
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Ad 2) Finanční výbor se zabýval návrhem 2. změny rozpočtu na r. 2018 vč. úpravy plánu 
společenských akcí a návrhem souvisejících usnesení.  

Vedoucí OE vysvětlila jednotlivá rozpočtová opatření, která se týkají mj. úprav dotací, přesunu 
prostředků z rezervy rozpočtu na nové akce či na akce, které byly doposud v rozpočtu vedené 
evidenčně s nulovou hodnotou, zvýšení položky společenské akce MO (určeno na počítačové kurzy) 
atd. Rovněž se z rozpočtu vypouštějí dvě akce - ruší se nulová položka chodník ul. U Krematoria  
v úseku ul. Holcova - Nemošická, protože tuto akci bude realizovat město, a rovněž se vypouští 
nulová položka stavební úpravy - oprava chodníků v ul. Mikulovická, protože akce v ul. Mikulovické se 
bude realizovat na etapy a s upraveným názvem. 

Usnesení:  

Finanční výbor projednal návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice V a rozpočtu sociálního fondu na  
r. 2018 vč. úpravy plánu společenských akcí a návrhu souvisejících usnesení a doporučuje je 
zastupitelstvu MO Pardubice k přijetí.  

Pro:  4, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Ad 3) Finanční výbor se seznámil se zprávou pro radu MO, která se týká návrhu na vyřazení 
projektové dokumentace k parkovišti v ul. Kpt. Nálepky Pardubice - Dukla v celkové částce 73 899,-- 
Kč z r. 2009 z majetku, a se zaúčtováním do nákladů k datu 27. 6. 2018. Ing. Bc. Chuchlíková 
vysvětlila, že  v roce 2012 byla realizována revitalizace přilehlého vnitrobloku, která byla financována 
z dotací EU, v roce 2013 MO Pardubice V realizoval opravu chodníků v ul. Kpt. Nálepky (v úseku ul. 
Lexova – ČSA) včetně úpravy nástupních ploch zastávek MHD. To znamená, že uvedená oblast je 
vyřešená a nelze předpokládat, že by se podle staré projektové dokumentace v těchto místech znovu 
budovalo, proto by měla být dokumentace po schválení radou MO vyřazena z účetnictví.  

Usnesení:  

Finanční výbor bere na vědomí návrh na vyřazení projektové dokumentace k parkovišti v ul. Kpt. 
Nálepky Pardubice - Dukla. 

 Pro:  4, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Termín dalšího jednání finančního výboru bude dohodnout e-mailem. 

 

Ověřil: Bc. Petr Dufek (z pověření předsedkyně Pavlíny Mazuchové, předsedkyně výboru) 

 Zapsala: Ing. Marcela Kotyková, vedoucí OE            


