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Výroční zpráva o činnosti Finančního výboru  
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V  

za r. 2020 

 
Předkládaná zpráva informuje o činnosti Finančního výboru ZMO Pardubice V v r. 2020.  
Finanční výbor byl zřízen Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice V dne 31. 10. 2018. 
Finanční výbor je sedmičlenný. V r. 2020 došlo ke změně v členství u jednoho člena výboru. 
 
Úkolem finančního výboru je dle § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozdějších 
předpisů, především provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky 
městského obvodu. Tento úkol finanční výbor v uvedeném období řádně plnil. V r. 2020 pro-
běhlo celkem sedm jednání finančního výboru. Na všech jednání byl finanční výbor usnáše-
níschopný. 
 

Na únorovém jednání se finanční výbor zabýval především návrhem 1. změny rozpočtu 
na r. 2020, a to jak příjmovou a výdajovou částí rozpočtu, tak zapojením části finančních 
prostředků z předchozích let. Finanční výbor také kontroloval čerpání rozpočtu za období 
leden-prosinec 2019. Finanční výbor se také seznámil se zněním výroční zprávy o činnosti 
výboru za r. 2019.  Rovněž obdržel informace o odpisovém plánu pro r. 2020, který mu byl 
následně zaslán e-mailem.   
 
Na květnovém jednání finanční výbor projednával zejména návrh závěrečného účtu MO Par-
dubice V za r. 2019 vč. příloh, účetní závěrky a zprávy z přezkoumání hospodaření, rozpočtová 
opatření navržená v souvislosti se zapojením prostředků z r. 2019 do rozpočtu na r. 2020 
a rozpočet na r. 2020 po zapojení těchto prostředků. Rovněž se zabýval návrhem usnesení 
k závěrečnému účtu za r. 2019. Dalším bodem bylo čerpání rozpočtu za období leden-duben 
2020. Finanční výbor se rovněž seznámil s návrhem směrnice č. 5/2020: Evidence a vymáhání 
daní, kterou schvaluje rada MO. Finanční výbor byl dále informován mj. o vývoji příjmů a ne-
zbytných úsporných opatřeních v důsledku mimořádných opatření souvisejících s pandemií 
koronaviru a s postupem ohledně prominutí poplatků za zábor veřejného prostranství, ke kte-
rému přistoupily všechny městské obvody na základě podnětu z města. 
 
Při červnovém jednáním finanční výbor posuzoval návrh 2. změny rozpočtu na r. 2020 vč. 
úpravy plánu společenských akcí na r. 2020. Dále se věnoval čerpání rozpočtu za období leden-
květen 2020. Finanční výbor byl také informován o tom, že účetní závěrku sestavenou k 31. 
12. 2019 za město vč. městských obvodů bude na svém jednání schvalovat zastupitelstvo 
města. 
 
Na řádném zářijovém jednání finančního výboru se finanční výbor zabýval návrhem 3. změny 
rozpočtu na r. 2020 a čerpáním rozpočtu za období leden-srpen 2020. Rovněž obdržel infor-
maci o schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019 zastupitelstvem MO.  
 
Na mimořádně zařazeném dalším zářijovém jednání finančního výboru finanční výbor řešil do-
plnění návrhu návrh 3. změny rozpočtu na r. 2020 o rozpočtové opatření týkající se rozpočtové 
položky osvětlení a výzdoba. 
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Na listopadovém jednání se finanční výbor vyjadřoval k čerpání rozpočtu za období leden-říjen 
2020. Dále se zabýval návrhem rozpočtu na r. 2021, a to příjmy, výdaji, sociálním fondem, 
plánem společenských akcí, podrobným rozpisem návrhu rozpočtu, pravidly pro případné roz-
počtové provizorium a návrhem usnesení k návrhu rozpočtu na r. 2021. Dalším bodem jednání 
byl návrh aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2023. Finanční výbor 
rovněž vzal na vědomí návrh nové směrnice k poskytování dotací v r. 2021.  Na tomto jednání 
byly také stanoveny termíny pro jednání finančního výboru v r. 2021. 
 
Na prosincovém jednání finanční výbor kontroloval čerpání rozpočtu za období leden-listopad 
2020. Dále posuzoval návrh 4. změny rozpočtu na r. 2020 vč. rozpočtových opatření a usnesení 
k návrhu změny rozpočtu. 
 
Kromě toho byl finančnímu výboru stejně jako v předchozích letech měsíčně e-mailem zasílán 
podrobný přehled k čerpání rozpočtu městského obvodu. Dále byl finanční výbor e-mailem, 
příp. i telefonicky, informován o odpisovém plánu na r. 2020 a o rozpočtovém opatření, které 
nesouviselo s poskytováním dotací, schváleném v lednu 2020 radou městského obvodu. 
 
Při sledování a kontrole hospodaření v r. 2020 finanční výbor nezjistil nedostatky v hospoda-
ření městského obvodu. 
 


