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 Zápis z 19. jednání Finančního výboru ZMO Pardubice V  

dne 14. 9. 2021 

 

Přítomni:  Ing Jaroslav Kňava, předseda finančního výboru, Mgr. Lenka Hamerníková, Ing. David 
Janeba, Bc. Jan Nadrchal, Karolína Štefková, Ing. Jiří Hájek, Evžen Erban, Bc. Petra 
Prusáková 

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

   
Nepřítomen:   Eva Studničková 
  
 
Finanční výbor byl usnášeníschopný. 
 
 

 
 

Program jednání finančního výboru:  

1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice V v období leden-srpen 2021  

2. Návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021  

3. Informace o schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2020 
 

4. Různé 

 

Ad 1) Finanční výbor se zabýval čerpáním rozpočtu za období leden-srpen 2021 (rozborem 
hospodaření k 31. 8. 2021).  Součástí materiálu bylo rovněž čerpání rezerv, doplňující údaje 
k vybraným položkám rozpočtu a čerpání plánu společenských akcí k 31. 8. 2021.  

Ing. Janeba se dotázal na realizaci grilovišť, na která jsou v rozpočtu vyčleněny prostředky. Pan 
tajemník sdělil, že byly odeslány dopisy pro SVJ v okolí vytipovaných lokalit, kromě jednoho SVJ 
neprojevila zájem o jejich pořízení. Dále se Ing. Janeba zeptal na nevyčerpané prostředky v rámci 
položky rekonstrukce, investice – PD. Vedoucí OE potvrdila, že momentálně je to 340 tis. Kč, po 
zvýšení položky v rámci 3. změny rozpočtu to bude 640 tis. Kč. Ing. Janeba se dále zajímal o čerpání 
na položce opravy a údržba komunikací. Vedoucí OE informovala o tom, že v rámci 3. změny rozpočtu 
dojde ke snížení na této položce o 300 tis. Kč. Ing. Janeba se zeptal na nižší čerpání na položce SDÚ –  

provoz, konkrétně na opravy a udržování. Vedoucí OE uvedla, že nebyl vždy naplněn předpokládaný 
počet pracovníků čety, což má také vliv na čerpání položky, a dále že opravy techniky skutečně zatím 
nejsou příliš vysoké, provádějí se vždy spíše na podzim. Z těchto důvodů je vhodné na položce SDÚ – 
provoz prostředky zatím nesnižovat.  Ing. Janeba vznesl dotaz na to, co se hradí z položky drobné 
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akce pro občany v kapitole 33. Vedoucí OE odpověděla, že v minulosti byly z položky hrazena akce 
Čarodějnice, akce První školní den, Den žen, Vánoční perníčky atd.  

Ing. Janebu dále zajímala rekonstrukce knihovny. Tajemník ÚMO odpověděl, že výběrové řízení již 
proběhlo a chystá se podpis smlouvy. Tajemník rovněž informoval o tom, že tamní SVJ se obrátilo na 
městský obvod s požadavkem na úhradu části výdajů za výkladní skříň kvůli zdražení materiálů 
(zhruba kolem 150 tis. Kč), přestože ji původně mělo hradit plně. Tuto záležitost bude řešit město. 

Předseda finančního výboru Ing. Kňava se zeptat, jestli výdaje vykázané ke konci srpna na položce 
Slavnost MO jsou storno poplatky, což mu vedoucí OE potvrdila. 

 
Usnesení:  

Finanční výbor projednal čerpání rozpočtu za období leden-srpen 2021 (rozbor hospodaření k 31. 8. 
2021) a doporučuje ho zastupitelstvu MO Pardubice V ke schválení. 

Pro: 8          Proti: 0        Zdržel se: 0 
 

Ad 2) Finanční výbor se zabýval návrhem 3. změny rozpočtu na r. 2021 vč. sociálního fondu. Dále 
obdržel doplňující informace k vybraným položkám rozpočtu, návrh usnesení ke 3. změně rozpočtu 
a informace o rozpočtových opatřeních schválených radou MO v období 16. 6. 2021 do 14. 9. 2021. 
Vedoucí OE seznámila finanční výbor s jednotlivými rozpočtovými opatřeními. Část rozpočtových 
opatření se týká úpravy dotace z úřadu práce a souvisejících změn na položkách určených pro mzdy a 
pojistné za SDÚ, dále se provádějí převody mezi příjmy, zvyšují se položky týkající se pořizování 
projektových dokumentací, zvyšuje se položka určená na osvětlení a výzdobu a položka týkající se 
referenda. Dále se převádějí prostředky na plánovanou akci stavební úpravy komunikace ul. Do 
Zahrádek v kapitole a vytváří se nová položka určená na akci stavební úpravy a změna DZ u BD 2654, 
ul. Rokycanova atd. 

Ing. Hájek se dotázal na akci v ul. Rokycanova. Tajemník ÚMO sdělil, že částka 1 mil. Kč vyčleněná 
v rozpočtu je zatím pouze odhad a že k akci je již vyhotoven projekt. Ing. Janeba se zajímal o řešení 
vjezdů do ulice u akce v ul. Do Zahrádek. Tajemník potvrdil, že zastupitel p. Kutílek byl přizván 
k jednání ohledně akce a zúčastnění se na tomto jednání shodli na úpravě projektu. Dále se Ing. 
Janeba zeptal na důvod zvýšení položky osvětlení a výzdoba. Vedoucí OE vysvětlila, že letos bude 
dražší strom, dále se bude pořizovat nová špice ke stromu a podstavec pod betlém. Tajemník MO 
doplnil, že strom nebude z Pardubic, což zvýší náklady na jeho pořízení.  

Usnesení: 
Finanční výbor projednal návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021 vč. rozpočtu sociálního 
fondu a jednotlivá rozpočtová opatření v rámci této změny rozpočtu a doporučuje je zastupitelstvu 
MO k přijetí.  
Pro: 8          Proti: 0        Zdržel se: 0 
 

Ad 3) Finanční výbor byl informován o schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2020 
zastupitelstvem města a že o této skutečnosti bude zastupitelstvo městského obvodu informováno 
na zářijovém jednání zastupitelstva.  

 

Usnesení: 
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Finanční výbor bere na vědomí informaci o tom, že účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2020 byla 
schválena zastupitelstvem města a že o této skutečnosti bude zastupitelstvo městského obvodu 
informováno na zářijovém jednání zastupitelstva. 
Pro: 8          Proti: 0        Zdržel se: 0 
 

Ad 4) Vedoucí OE informovala o tom, že se na dalším jednání finančního výboru bude projednávat 
návrh rozpočtu na r. 2022. V případě, že v dostatečném předstihu nebudou k dispozici údaje o 
převodech mezi městem a městskými obvody v r. 2022, zašle členům finančního výboru nejprve 
návrh rozpočtu na r. 2022 bez těchto údajů, aby se s ním finanční výbor mohl seznámit 
v dostatečném předstihu. Členové finančního výboru toto vzali ne vědomí. 

Termín příštího jednání: 23. 11. 2021 v 16:00 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V 

 

Zapsala: Ing. Marcela Kotyková, vedoucí OE       

Ověřil: Ing. Jaroslav Kňava, předseda výboru    

 


