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 Zápis z 6. jednání Finančního výboru ZMO Pardubice V  

dne 12. 9. 2019 

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

 Mgr. Jiří Šmaha, tajemník ÚMO Pardubice V 
Ing. Marcela Kotyková, vedoucí OE - tajemnice výboru  

  
   
Omluveni:  Ing. Jiří Hájek 
 
Host:   
 
Finanční výbor byl usnášeníschopný. 
 

 
Program jednání finančního výboru:  

1. Návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019 
  

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

3. Informace o schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2018 
 

4. Ostatní 

 
Ad 1) Finanční výbor se zabýval návrhem 3. změny rozpočtu městského obvodu na r. 2019. Návrh 
zahrnuje celkem dvacet 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 volby, 
rozpočtové opatření týkající se mzdových prostředků, které vysvětlil p. tajemník, dále se vytváří nová 
položka určená na veřejná griloviště, provádí se přesun ušetřených prostředků z akcí v dopravě atd. 

Usnesení:  

Finanční výbor projednal návrh 3. změny rozpočtu na r. 2019 a jednotlivá rozpočtová opatření 
v rámci této změny rozpočtu a doporučuje je zastupitelstvu MO k přijetí.  

Pro:  6, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Ad 2) Finanční výbor se zabýval čerpáním rozpočtu (rozborem hospodaření) za období leden-srpen 
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.  
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Usnesení: Finanční výbor projednal čerpání rozpočtu za období leden-srpen 2019 (rozbor 
hospodaření) a doporučuje ho zastupitelstvu MO k přijetí. 

Pro:  6, 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 města vč. městských obvodů sestavenou k 31. 12. 2018 schválilo stejně jako 
v předchozích letech zastupitelstvo města, a to dne 20. 6. 2019.  

Usnesení:  

Finanční výbor bere na vědomí zprávu o tom, že účetní závěrku města vč. městských obvodů 
sestavenou k 31. 12. 2018 schválilo zastupitelstvo města.  

 Pro:  6, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Ad 4) Vedoucí OE informovala finanční výbor o tom, že od srpna jsou na pokladně úřadu v provozu 
platební terminály.  Související výdaje činily necelých 24 tis. Kč (úpravy programů), dále je nutno 
počítat s bankovními poplatky za transakce platebními kartami.  

Finanční výbor se dále domluvil na termínech listopadového a prosincového jednání. K tomuto bodu 
finanční výbor nepřijímal žádné usnesení. 

 

Termín příštích jednání byl stanoven na 26. 11. 2019 od 16.00 a na 10. 12. 2019 od 16.00. 

 

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


