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 Zápis z 20. jednání Finančního výboru ZMO Pardubice V  

dne 23. 11. 2021 

 

Přítomni:  Ing Jaroslav Kňava, předseda finančního výboru, Mgr. Lenka Hamerníková, Ing. David 
Janeba, Bc. Jan Nadrchal, Evžen Erban, Bc. Petra Prusáková, Eva Studničková 

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

   
Omluvena:  Ing. Jiří Hájek, Karolína Štefková 
 
Finanční výbor byl usnášeníschopný. 
 

 
Program jednání finančního výboru:  

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

2. Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2022 vč. rozpočtu sociálního fondu 

- návrh rozpočtu MO na r. 2022 

- plán společenských akcí MO  

- nová směrnice k sociálnímu fondu  

- návrh usnesení k návrhu rozpočtu 

- pravidla rozpočtového provizoria 

3. Návrh aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2021-2024 

4. Různé  

Předseda finančního výboru Ing. Kňava přivítal přítomné členy výboru. Vedoucí ekonomického 
odboru upozornila členy finančního výboru, že je možné k jednání finančního výboru přizvat 
pracovníky OIS, kteří jsou momentálně přítomni na úřadu, pokud budou členové finančního 
výboru potřebovat podrobnější informace k předloženým materiálům nebo pokud mají 
k předloženým materiálům nějaké dotazy. Materiály ke všem bodům jednání obdrželi 
členové finančního výboru s předstihem e-mailem, aby se s nimi mohli předem seznámit. 

Ad 1) Finanční výbor zabýval čerpáním rozpočtu MO Pardubice (rozborem hospodaření) za 
období leden-říjen 2021.  Součástí materiálu bylo rovněž čerpání rezerv, čerpání plánu 
společenských akcí a doplňující údaje o vybraných položkách rozpočtu. Vedoucí 
ekonomického odboru podala hlavní informace o čerpání rozpočtu v za leden-říjen 2021. 
Předseda finančního výboru konstatoval, že příjmy jsou naplňovány přiměřeně, na některých 
položkách je plnění vyšší než rozpočtovaná částka. Vedoucí ekonomického odboru doplnila, 
že na žádné z výdajových položek nedošlo k přečerpání a že příjmová položka DPH-podíl na 
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sdílených daních má velmi příznivý vývoj a v listopadu bude již téměř naplněná. Předseda 
finančního výboru poté vyzval přítomné členy výboru, aby vznesli svoje případné dotazy 
k čerpání rozpočtu. K materiálu nebyla vznesena žádná připomínka. 

Usnesení:  
Finanční výbor bere na vědomí čerpání rozpočtu za období leden-říjen 2021 (rozbor hospodaření 
k 31. 10. 2021). 

Pro: 7,         Proti: 0,        Zdržel se: 0 
 
 
Ad 2) Finanční výbor se zabýval návrhem rozpočtu MO Pardubice V na r. 2022 vč. návrhu sociálního 
fondu, navrženými usneseními k návrhu rozpočtu, plánem společenských akcí MO Pardubice V na r. 
2022, komentářem k návrhu rozpočtu, rozpisem návrhu rozpočtu. Rovněž se zabýval návrhem nové 
směrnice č. 7/2021 Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V a pro srovnání měl 
k dispozici také stávající směrnici č. 7/2019 Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice 
V.  

Vedoucí OE prošla položky rozpočtu v příjmech a výdajích návrhu rozpočtu na r. 2022 (viz dále). 
Zároveň všichni měli k dispozici i podrobný návrh rozpisu rozpočtu. Vedoucí OE upozornila na to, že 
ve sloupci Očekávané plnění rozpočtu na r. 2021 je uveden upravený rozpočet na r 2021 aktuální 
k datu zveřejnění (tj. po 3. změně rozpočtu a rozpočtových opatřeních k dotacím přijatých radou MO 
v období do zveřejnění).  

Příjmy jsou navrhovány ve výši 54 086,2 tis. Kč. Předpokládá se vyšší podíl na DPH než letos. Místní 
poplatky a správní poplatky se stanoví podle vývoje v r. 2021. Předpokládaná dotace na volby je vyšší, 
protože se zvýšily odměny za volby. Pro skupinu drobné údržby se počítá s deseti pracovníky, část 
prostředků z úřadu práce je již uvedena na položce dotace z ÚP, část na položce předpokládaná 
dotace z ÚP na VPP. Ostatní nedaňové příjmy vycházejí z r. 2021.  

Financování ve výši 17 815,1 tis. Kč zahrnuje předpokládané ušetřené nebo nevyčerpané prostředky 
z r. 2021, ze kterých se část zapojuje prostřednictvím financování do návrhu rozpočtu na r. 2022. Při 
jeho stanovení se vycházelo z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na běžných účtech 
městského obvodu ke konci roku 2021. Zbývající nezapojené ušetřené nebo nevyčerpané prostředky 
z r. 2021 budou do rozpočtu na r. 2022 zapojeny v rámci změn rozpočtu na r. 2022 a ve finančním 
vypořádání za r. 2021. Přehled prostředků, které se zapojují do návrhu rozpočtu na r. 2022, je 
znázorněn v pomocné tabulce v rámci materiálů pro jednání výboru.  

Celkové výdaje ve výši 71 901,3 tis. Kč odpovídají celkovým zdrojům. Do výše některých položek se 
promítá nárůst cen materiálů, energií a služeb. 

V kapitole 14 – vnitřní správa se mj. rozpočtují platy zaměstnanců a náhrady v nemoci v částce 9 831 
tis. Kč, dochází u nich ke zvýšení oproti r. 2021. Zvýšení odměn zastupitelů na částku 2 760,6 tis. Kč je 
dáno tím, že se v nich povinně uvádí případné odstupné pro uvolněného zastupitele. Odměny 
zastupitelů zahrnují jako v předchozích letech menší rezervu pro případ odvodu z minimální mzdy. 
Částka pojistného SP, ZP a ostatního pojištění ve výši 3 997,8 tis. Kč vychází z výše platů, odměn 
zastupitelů, dohody a komisí v kapitole 14 a zahrnuje menší rezervu pro případ odvodu z minimální 
mzdy. Na položce provoz ÚMO v částce 1 680 tis. Kč je menší nárůst kvůli zvýšení cen, dále také 
v souvislosti se zvýšením hodnoty stravenek. Podrobný přehled k této položce je uveden v komentáři 
a v rozpisu rozpočtu. Pohoštění se mírně zvyšuje, stejně tak položka propagační předměty a aktivity. 
Nadále je v kapitole uvedena položka určená pro pořízení dvou bezpečnostních kamer a na výdaje na 
provoz kamer. Prostředky na pořízení kamery by se v příštím roce měly předávat prostřednictvím 
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rozpočtu městu jako transfer městské policii. Na vydávání zpravodaje MO se ponechává stejná 
rozpočtovaná částka letos (letos nebude plně vyčerpáno, ale je nutno počítat s nárůstem cen). 

Ve výdajích v kapitole 15 – životní prostředí se mj. rozpočtují prostředky na péči o zeleň, prvky a 
hřiště v částce 6,5 mil. Kč. Bude se nově soutěžit řada záležitostí (seče, stříhání plotů atd.), je nutno 
počítat s určitým nárůstem cen, takže předpokládáme, že bude položka během příštího roku ještě 
posílena. Podrobný popis je uveden v komentáři k návrhu rozpočtu. Na položce investice ve výši 681 
tis. Kč jsou zatím vyčleněny prostředky na pořízení prvků v parčíku v Dražkovicích v odhadované 
částce 301 tis. Kč, na PD na revitalizaci náměstí Duk. hrdinů v částce 97 tis. Kč, na rekonstrukci 
kontejnerového stání K Barvírně v odhadované částce 120 tis. Kč. Dále je nutno počítat s prostředky 
na doplnění dvou prvků na stávajícím hřišti v Dražkovicích v částce 88 tis. Kč a na tři nové prvky na 
hřišti Raisova za 75 tis. Kč. Pořízení těchto prvků se připravuje již letos, v případě nepříznivých 
klimatických podmínek může dojít k realizaci až v r. 2022. Podrobný popis je uveden v komentáři 
k návrhu rozpočtu. Na odpady se zatím rozpočtuje obdobná částka jako v letošním roce. Zařazuje se 
nová položka hřiště Dražkovická (nový povrch, budeme jednat o spoluúčasti města). Součástí 
materiálů pro jednání jsou také mapky se zakreslením uvedených lokalit a foto k místu 
kontejnerového stání. Na osvětlení a výzdobu se plánuje stejná částka jako letos. Při stanovení výdajů 
pro SDÚ se vycházelo se z počtu 10 osob po celý rok, tento počet však nemusí být naplněn. Provoz 
SDÚ se rozpočtuje ve stejné částce jako letos. 

Ve výdajích v oblasti dopravy se mj. plánují akce stavební úpravy chodníků ul. Mikulovická, Pardubice 
– 3. a 4. etapa v částce 5 mil. Kč, plánovaná akce stavební úpravy komunikace a chodníku Do 
Zahrádek, na kterou se převádí 4,5 mil. Kč z r. 2021 (tato akce je zařazena již v rozpočtu na r. 2021, je 
možno ji letos vysoutěžit s tím, že realizace proběhne v příštím roce) a akce stavební úpravy 
vnitrobloku Wolkerova za 4,2 mil. Kč. Podrobnější popis, pokud jde např. o stavební povolení atd., je 
uveden v komentáři k návrhu rozpočtu. V kapitole 27 - doprava se dále vyčleňují 4 mil. Kč na akci 
stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská – Lexova. Tyto prostředky jsou 
do rozpočtu na r. 2022 zařazeny pro případ, že by tato rozsáhlá probíhající akce byla částečně 
hrazena i v r. 2022 (např. kvůli klimatickým podmínkám atd.).  Prostředky, které by v takovém 
případě naopak na tuto akci nebyly vyčerpány v r. 2021, by se samozřejmě v rámci změn rozpočtu na 
r. 2022 převedly do rezervy rozpočtu nebo na jinou akci. Dále se v rozpočtu eviduje několik akcí 
v nulové hodnotě, protože jejich realizace není zatím z technických důvodů možná nebo na ně zatím 
nejsou finanční prostředky. Na opravy a údržbu se vyčleňuje 2,6 mil. Kč. Na položce rekonstrukce, 
investice – PD se zatím počítá se pořízením plánované projektové dokumentace ke stavebním 
úpravám vnitrobloku ul. Pichlova - S.K. Neumanna - K Višňovce – za 138 tis. Kč (doplatek dle smlouvy 
– přechází z r. 2021) a k akci v ul. Dražkovická za 58,8 tis. Kč (jedná se vybudování zpevněné plochy za 
hřištěm za úřadovnou MP - přechází z r. 2021). Dále se plánuje pořízení projektu k rekonstrukci 
chodníku v Dražkovicích u hlavní silnice levá strana v předpokládané ceně 217,8 tis. Kč 
a k rekonstrukci chodníku u č. p. 129 Dražkovice v předpokládané ceně 103 tis. Kč. Součástí materiálů 
pro jednání jsou také mapky se zakreslením těchto akcí a míst. 

V kapitole 33 jsou stejné položky jako v letošním roce. U pátečních koncertů dochází k mírnému 
zvýšení (nárůst cen, odměny účinkujícím). Na položce společenské akce MO se navrhuje zvýšení na 
645 tis. Kč. V plánu společenských akcí jsou uvedeny stejné akce jako v letošním roce. Pro srovnání 
byl finančnímu výboru předložen ještě přehled k plánu společenských akcí na r. 2021 s k aktuálním 
čerpáním k datu 23. 11. 2021. U knihovny se počítá s výdaji na dovybavení, proto je navržena částka 
ve výši 300 tis. Kč. Rezerva rozpočtu je stanovena ve výši 5 mil. Kč, kromě toho se opět zřizuje rezerva 
na krizová opatření, rezerva rady, starosty a místostarosty. V konsolidačních převodech – výdajích je 
zatím uveden pouze zálohový příděl do sociálního fondu a převod podílu na místním poplatku za KO 
městu. 
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Pokud jde o sociální fond, navrhuje se přijetí nové směrnice č. 7/2021: Pravidla hospodaření se 
sociálním fondem MO Pardubice V. K přijetí nové směrnice dochází na základě změn ve směrnici pro 
hospodaření se sociálním fondem města (změna zvyšující celkový příděl do sociálního fondu, zvýšení 
hodnoty stravenky a zvýšení max. částky stabilizačního programu). Zdroje sociálního fondu činí 707,4 
tis. Kč, výdaje mají stejnou strukturu jako v loňském roce a odpovídají zdrojům. 

Předseda finančního výboru Ing. Kňava vyzval přítomné členy, aby se k návrhu rozpočtu vyjádřili a 
předložili případné připomínky nebo vznesli dotazy.  

Dále se finanční výbor zabýval návrhem usnesení k návrhu rozpočtu na r. 2022. Vedoucí OE sdělila, že 
radě MO se svěřují všechny pravomoci při přijímání rozpočtových opatření, které měla v loňském 
roce. Kromě toho se navrhuje dát radě MO novou pravomoc při schvalování rozpočtových opatření, 
která je však spíše technického rázu (spočívá v přesunu prostředků v nezbytných případech z již 
existujících příjmových nebo výdajových položek na nové položky konsolidačních převodů mezi 
městským obvodem a městem, ev. jiným městským obvodem, pokud se již předem počítalo s tím, že 
tyto vyčleněné prostředky mohou být takto převedeny na realizaci určité akce nebo financování 
určitého výdaje). Zároveň se tím zajistí lepší návaznost mezi rozpočty.  

Vedoucí ekonomického odboru se zmínila o tom, že úprava transferů mezi městem a městskými 
obvody ze strany města a částky místního poplatku pravděpodobně nenastane, ale pro jistotu je 
součástí usnesení finančního výboru také usnesení o postupu v případě úprav rozpočtu ze strany 
města (transfery, sazba poplatku, zaokrouhlení). K materiálům k návrhu rozpočtu vč. rozpočtu 
sociálního fondu, návrhu plánu společenských akcí, k návrhu nových pravidel pro hospodaření se 
sociálním fondem ani k návrhu usnesení nebyla ze strany finančního výboru vznesena žádná 
připomínka.  

Dále se finanční výbor zabýval samostatným návrhem usnesení, ve kterém jsou uvedena pravidla 
rozpočtového provizoria a které je připraveno k předložení zastupitelstvu MO v případě neschválení 
návrhu rozpočtu městského obvodu na r. 2022 do konce r. 2021.  

Usnesení: 

1. Finanční výbor projednal návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice V na r. 2022 vč. návrhu 
rozpočtu sociálního fondu na r. 2022, komentář k návrhu rozpočtu na r. 2022, plán společenských 
akcí MO na r. 2022, navrhovaná usnesení k návrhu rozpočtu a doporučuje je Zastupitelstvu MO 
Pardubice V k přijetí.  

2. Finanční výbor projednal návrh nové směrnice č. 7/2021: Pravidla hospodaření se sociálním 
fondem MO Pardubice V, kterou se k 31. 12. 2021 ruší směrnice č. 7/2019: Pravidla hospodaření 
se sociálním fondem MO Pardubice V, a doporučuje ji zastupitelstvu MO k přijetí. 

3. Finanční výbor souhlasí s tím, že: 

- pokud před zveřejněním návrhu rozpočtu Městského obvodu Pardubice V na r. 2022 dojde ke 
změně transferů nebo konsolidačních převodů mezi městem a městským obvodem (kvůli 
změně výše podílu na DPH, změně v místním poplatku za KO, změně v převodu podílu z KO 
městu, příp. kvůli zaokrouhlení), provede odpovídající úpravu v návrhu rozpočtu vedoucí 
ekonomického odboru a související změnu v příjmech nebo výdajích promítne do rezervy 
rozpočtu. Zároveň vedoucí ekonomického odboru odpovídajícím způsobem upraví také 
komentář k návrhu rozpočtu a rozpis rozpočtu. Vedoucí ekonomického odboru bude členy 
finančního výboru o těchto úpravách informovat e-mailem; 

 - pokud k takové změně dojde až po zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2022, připraví vedoucí 
obdobným způsobem úpravu, která bude předložena přímo pro jednání zastupitelstva MO,  
a finanční výbor bude informován obdobným způsobem. 
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4. Finanční výbor projednal návrh samostatného usnesení, ve kterém jsou uvedena pravidla 
rozpočtového provizoria pro případ neschválení rozpočtu městského obvodu na r. 2022, 
a souhlasí s jeho předložením Zastupitelstvu MO Pardubice V v případě neschválení návrhu 
rozpočtu městského obvodu na r. 2022 do konce roku 2021.  

Pro: 7,         Proti: 0,        Zdržel se: 0 

 

Ad 3) Finanční výbor se zabýval návrhem aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2021-
2024 vč. usnesení k tomuto návrhu. Vedoucí OE vysvětlila, že aktualizace se provádí každý rok. Rok 
2021 navazuje ve výhledu je aktualizován podle předpokládaného vývoje do konce roku. Dále se 
výhled také rozšiřuje o r. 2024. Oproti stávajícímu střednědobému výhledu je příznivější vývoj u 
podílu na daních. Ve výdajích se opět počítá se zapojení ušetřených a nevyčerpaných prostředků do 
rozpočtu na r. 2022 i v dalších letech, zejména do dopravy a životního prostředí. Součástí materiálu je 
také přehled o dlouhodobých pohledávkách a závazcích, v případě městského obvodu se jedná pouze 
o dlouhodobé zálohy v nevýznamné výši. Pro případ úpravy transferů, ev. sazby poplatku je součástí 
usnesení finančního výboru i postup v takové situaci.  Finanční výbor nevznesl žádné připomínky 
k návrhu aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2021-2024.  

Usnesení: 

1. Finanční výbor projednal návrh aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2021-2024 
a doporučuje ho Zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí.  

2. Finanční výbor souhlasí s tím, že: 

- pokud před zveřejněním aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2021-2024 
dojde ke změně transferů nebo konsolidačních převodů mezi městem a městským 
obvodem z důvodů vymezených v usnesení k bodu č. 2 programu jednání, bude vedoucí 
ekonomického odboru postupovat při související úpravě návrhu aktualizace střednědobého 
výhledu rozpočtu na r. 2021-2024 a při informování členů finančního výboru o takovéto 
úpravě obdobně jako při případné úpravě návrhu rozpočtu na r. 2022; 

- pokud k takové změně dojde až po zveřejnění návrhu aktualizace střednědobého výhledu 
rozpočtu, připraví vedoucí obdobným způsobem úpravu, která bude předložena přímo na 
jednání zastupitelstva MO, a finanční výbor bude informován obdobným způsobem.  

Pro: 7,         Proti: 0,        Zdržel se: 0 

 

Ad 4) Finanční výbor projednal termíny jednání výboru pro příští rok. Termíny jsou následující:  
1. 3. 2022 (během jarních prázdnin) 
24. 5. 2022 
14. 6. 2022 
13. 9. 2022 
22. 11. 2022 (předběžný termín). 
Prosincový termín si stanoví nový finanční výbor. 

Termín dalšího jednání finančního výboru je na 7. 12. od 16:00 hod. v zasedací místnosti ÚMO 
Pardubice V. 

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


