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 Zápis z jednání Finančního výboru ZMO Pardubice V  

dne 6. 3. 2018 

 

 

Přítomni:  Pavlína Mazuchová – předsedkyně finančního výboru, Ing. Jan Jedlička, Ing. Petr 
Beneš, Ing. Jiří Janoš, Bc. Petr Dufek, Ing. Milan Randák, 
Ing. Marcela Kotyková, vedoucí OE - tajemnice výboru  

   
Omluveni:  MUDr. Tomáš Rejda, 
 
Host:   
 
Finanční výbor byl usnášeníschopný. 
 
 

 
 

Program jednání finančního výboru:  

1. Návrh 1. změny rozpočtu na r. 2018 

2. Čerpání rozpočtu za období leden-prosinec 2017 

3. Odpisový plán na r. 2018 

4. Individuální dotace a rozpočtová opatření 

 

Ad 1) Finanční výbor se zabýval návrhem 1. změny rozpočtu na r. 2018. Vedoucí OE seznámila 

finanční výbor s jednotlivými rozpočtovými opatřeními. V první změně rozpočtu jsou navrhována 
rozpočtová opatření týkající se mj. úprav v souvislosti s poskytnutím dotace na prezidentské 
volby, dotace z úřadu práce, s výdaji na zabezpečení podmínek pro GDPR a s posílením 
některých výdajových položek (např. investice, opravy a údržba, péče o zeleň, společenské 
akce MO atd.). Na zvýšení výdajů se použijí jednak získané dary, jednak dochází ke zvýšení 
místních poplatků a dále se do rozpočtu zapojuje část ušetřených a nevyčerpaných 
prostředků z r. 2017. Ing. Janoš se dotazoval na snížení výdajů na prezidentské volby, 
vedoucí OE odpověděla, že na položce ve výdajích je ponechána ještě určitá rezerva, ale 
většinu vydaných prostředků pokryje obdržená záloha na dotaci. Ing. Janoš, Ing. Randák a 
další členové se informovali o nutných opatřeních v souvislosti s GDPR, vedoucí OE vysvětlila, 
proč tyto výdaje vzniknou, a upozornila, že výdaje na tato opatření jsou zatím pouze 
odhadované.  
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Členové finančního výboru byli rovněž seznámeni s usneseními k návrhu 1. změny rozpočtu. 
V usneseních je rovněž schválena úprava plánu společenských akcí MO o přijatý dar na 
Masopust a dále se radě MO svěřuje pravomoc provádět rozpočtová opatření v případě, že 
MO obdrží dar na některou z akcí v plánu společenských akcí. Také se radě MO dává 
pravomoc provést úpravu plánu společenských akcí o případné přijaté dary na akce uvedené 
v plánu společenských akcí. Tyto úpravy pravomocí se přijímají proto, aby se s použitím daru 
určeného na konkrétní akci nemuselo čekat až na jednání zastupitelstva.  
 
Usnesení:  

Finanční výbor projednal návrh 1. změny rozpočtu na r. 2018, usnesení k návrhu 1. změny rozpočtu a 
úpravu plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2018 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-prosinec 
2017.  Vedoucí OE seznámila finanční výbor s nejvýznamnějšími položkami v příjmech a ve výdajích. 
Součástí materiálu bylo rovněž čerpání rezerv a čerpání plánu prezentace MO.  

Usnesení:  

Finanční výbor projednal zprávu s rozborem hospodaření MO Pardubice V za období leden-prosinec 
2017 a doporučuje ji zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí. 

Pro:  6, proti: 0, zdržel se: 0 

 
Ad 3) Finanční výbor se seznámil s plánem odpisů na r. 2018. Tento plán schvaluje rada MO. Vedoucí 
OE vysvětlila, že při jejich stanovení se vycházelo z předpisů a metodiky pro ÚSC. V případě nutnosti 
prodloužit či zkrátit doby odepisování dojde k úpravě plánu.  
 
Usnesení:  

Finanční výbor bere na vědomí odpisový plán na r. 2018. 

Pro:  6, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Ad 4) Finanční výbor byl informován o tom, že městský obvod obdržel žádost o individuální dotaci, 
kterou nelze poskytnout z prostředků zapojených do programu pro poskytování dotací. Max. 
požadovaná výše dotace je méně než 22 tis. Kč. Komise žádost projednala, ale nemá pravomoc o ní 
rozhodovat, proto ji postupuje radě MO.  

Členové finančního výboru se dotazovali na možnost dalšího postupu. Vedoucí OE vysvětlila, že o 
žádosti může dle zákona o obcích rozhodnout rada MO a v případě schválení poskytnutí dotace pak 
provede i rozpočtová opatření. Ve své pravomoci může vytvořit novou položku určenou na tuto 
dotaci v kapitole 33 a převést na ni prostředky v rámci kapitoly 33 (např. z položky páteční koncerty a 
drobné akce pro občany příp. další položky z kapitoly kromě položky společenské akce). Záležitost 
proto bude předána radě MO. Další možností je i to, že rada MO následně předá záležitost 
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k rozhodnutí zastupitelstvu MO. Pokud zastupitelstvo schválí poskytnutí dotace, tak bude schvalovat i 
rozpočtové opatření, a pak by bylo nejjednodušší, aby se na nově vytvořenou položku pro poskytnutí 
dotace v kapitole 33 převedly prostředky z rezervy rozpočtu, protože ZMO může z této rezervy čerpat 
(na rozdíl od RMO).  

V případě schválení poskytnutí dotace tedy bude konkrétní výše rozpočtového (rozpočtových) 
opatření záviset na tom, zda bude dotaci schvalovat RMO nebo ZMO, a samozřejmě na výši schválené 
dotace.  

Usnesení:  

Finanční výbor bere na vědomí informace o žádosti o individuální dotaci, o možném dalším postupu 
v této záležitosti, o předání žádosti radě MO a o souvisejících rozpočtových opatřeních v případě, že 
poskytnutí dotace bude schváleno. 

Pro:  6, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Zapsala: Ing. Marcela Kotyková, vedoucí OE            

Ověřil: Pavlína Mazuchová, předsedkyně výboru 


