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 Zápis z 15. jednání Finančního výboru ZMO Pardubice V  

dne 8. 12. 2020 

 

Přítomni:  Ing. Jiří Hájek, pověřený vedením jednání, Karolína Štefková, Bc. Jan Nadrchal, Ing. 
David Janeba, Evžen Erban Bc. Petra Prusáková 

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

Omluveni: Ing. Jaroslav Kňava, předseda finančního výboru  
   
Nepřítomni:    
 
Host:     

 
Finanční výbor byl usnášeníschopný. 
 
 

 
Program jednání finančního výboru:  

1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice V v období leden-listopad 2020 

2. Návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020 

3. Různé  

Ad 1) Finanční výbor se zabýval čerpáním rozpočtu za období leden-listopad 2020 (rozborem 
hospodaření k 30. 11. 2020).  Součástí materiálu bylo rovněž čerpání rezerv a čerpání plánu 
společenských akcí. Vedoucí OE upozornila na opravu číslování jednání finančního výboru v programu 
a návrhu usnesení (jedná se o již 15. jednání). Dále vedoucí OE stručně seznámila s nejdůležitějšími 
ukazateli v čerpání rozpočtu a upozornila, že na nižší čerpání oproti loňskému roku má rovněž vliv 
snaha o úsporná opatření kvůli nižším daňovým příjmům, dále také to, že v rozpočtu jsou akce, které 
se budou přesouvat do r. 2021 (stavební akce v kapitole 27 - doprava, dětské hřiště K Vinici, 
rekonstrukce knihovny), a rovněž to, že se podařilo vytvořit poměrně velkou rezervu rozpočtu. 
Vedoucí OE informovala o dokončení a uhrazení rozsáhlejší údržby mobiliáře v lesoparku, na kterou 
městský obvod v minulosti obdržel menší transfer z rozpočtu města. 

Ing. Janeba se dotázal na čerpání položky zpravodaj MO a na to, proč do rozpočtu pro příští rok byla 
uvedena vyšší částka, než je letošní čerpání. Vedoucí OE vysvětlila, že jednak jde o rezervu pro 
případné vydání více čísel, jednak mohou být vydávána čísla s vyšším počtem listů. Doplnil ji p. 
tajemník, který uvedl, že se bude vydávání zpravodaje opět soutěžit, a proto je vhodné mít v rámci 
položky určitou vyšší objem prostředků. Ing. Janeba se dále zajímal o položku péče o zeleň, prvky, 
hřiště, u které v podrobném čerpání rozpočtu dle položek rozpočtové skladby mají nejvyšší podíl 
ostatní služby v péči o zeleň. Vedoucí OE vysvětlila, co se do těchto výdajů zahrnuje (výsadby stromů, 
keřů, květin, pletí, ořezy, kácení, úklid listí, případné projekty, zálivka, následná péče o zeleň atd.). 
Ing. Janeba se dotázal, zda by pro finanční výbor bylo užitečné mít tyto údaje podrobněji rozčleněné 
dle typu výdajů, např. zvlášť vykazovat výsadby. Vedoucí OE vysvětlila, že podrobnější členění v rámci 
účetnictví je možné, záleží na požadavcích finančního výboru a dalších uživatelů účetních výstupů. 
Dále se lze obrátit i na odbor investiční a správní, který eviduje objednávky týkající se péče o zeleň a 
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jejich čerpání. Členové finančního výboru se shodli na tom, že předkládané údaje zatím není nutno 
rozvádět podrobněji. 

Ing. Janeba se dále zeptal na možnost jednat s investorem výstavby v oblasti Vinice, pokud jde o 
případný dar na plánované dětské hřiště K Vinici. Ing. Hájek doporučil vznést dotaz na starostu MO 
ohledně jednání o případném spolufinancování hřiště. P. tajemník informoval, že jednání proběhla, 
např. ohledně pozemků, což potvrdil i Bc. Nadrchal. Ze strany firmy zřejmě nebude zájem investovat 
do našeho hřiště. Ing. Hájek následně vzal svůj požadavek zpět. 

Ing. Hájek se dotázal na čerpání plánu společenských akcí a v rámci něj na akci Vánoční punč. P. 
tajemník sdělil, že se akce vzhledem k aktuálnímu situaci možná nebude konat. 

Usnesení:  

Finanční výbor projednal čerpání rozpočtu za období leden-listopad 2020 (rozbor hospodaření k 30. 
11. 2020) a doporučuje ho zastupitelstvu MO Pardubice V ke schválení. 

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

Ad 2) Finanční výbor se zabýval návrhem 4. změny rozpočtu na r. 2020 vč. sociálního fondu, 
jednotlivými rozpočtovými opatřeními v rámci 4. změny rozpočtu a seznámil se s návrhem usnesení 
ke 4. změně rozpočtu. Vedoucí OE upozornila, že plán společenských akcí a jeho čerpání k datu 
sestavení zprávy, tj. k 8. 12. 2020, je zcela shodný s materiálem pro čerpání rozpočtu, protože od 
konce listopadu do sestavení zprávy nebyly hrazeny žádné výdaje na společenské akce. 

Vedoucí OE potom stručně popsala jednotlivá rozpočtová opatření v rámci 4. změny rozpočtu. 
Rozpočtová opatření se týkají úpravy dotace z ÚP, dotace na volby, snížení transferů od města, 
úpravy v příjmech dle skutečného plnění a předpokladu do konce roku a přesunů části ušetřených 
nebo nevyčerpaných prostředků z některých položek do rezervy rozpočtu (např. z položky opravy a 
údržby komunikací, z platů zaměstnanců a SDÚ, z odměn zastupitelů, z péče o zeleň, prvky a hřiště, 
z položky určené na projekty atd.). Vedoucí OE konstatovala, že snížení DPH pro letošní rok bude 
nižší, než byl odhad v první polovině roku, takže městskému obvodu díky tomu zůstane více 
prostředků v rezervě rozpočtu. Tyto prostředky mohou být využity v příštím roce pro úhradu výdajů, 
příp. k pokrytí snížení příjmů v příštím roce. 

Usnesení:  

Finanční výbor projednal návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020 a jednotlivá rozpočtová 
opatření v rámci této změny rozpočtu a doporučuje je zastupitelstvu MO k přijetí. 

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

Ad 3) V rámci tohoto bodu nebyl projednáván žádný materiál. Vedoucí OE pouze připomněla termín 
nejbližšího jednání finančního výboru, a to 2. 3. 2021 od 16.00 hod., pokud nebude v případě potřeby 
svoláno mimořádné jednání. 

  
 

Ověřil: Ing. Jiří Hájek, pověřený vedením jednání finančního výboru 

 

 Zapsala: Ing. Marcela Kotyková, vedoucí OE            


