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 Zápis z jednání Finančního výboru ZMO Pardubice V  

dne 27. 2. 2019 

 

Přítomni:  Ing Jaroslav Kňava, předseda finančního výboru, Evžen Erban, Ing. Jiří Hájek, Bc. Jan 
Nadrchal, Karolína Štefková, 

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

   
Omluveni:  Ing. Aneta Jelínková, Bc. Petra Prusáková 
 
Host:   
 
Finanční výbor byl usnášeníschopný. 
 
 

 
 

Program jednání finančního výboru:  

1. Čerpání rozpočtu za období leden-prosinec 2018 

2. Návrh 1. změny rozpočtu na r. 2019 

3. Odpisový plán na r. 2019 

4. Výroční zpráva o činnosti finančního výboru 

5. Různé 
 

 
Ad 1) Finanční výbor se zabýval čerpáním rozpočtu (rozborem hospodaření) za období leden-prosinec 
2018.  Vedoucí OE seznámila finanční výbor s nejvýznamnějšími položkami v příjmech a ve výdajích. 
Součástí materiálu bylo rovněž čerpání rezerv a čerpání plánu společenských akcí MO v r. 2018.  

Ing. Hájek se dotázal na výdaje na elektřinu pro monitorovací stanici, Ing. Kotyková vysvětlila, že 
doplatky za elektřinu se řešily až v letošním roce. Dále se Ing. Hájek zabýval čerpáním na položce 
rekonstrukce, investice – PD ve výši 28,8 % rozpočtu. Ing. Kotyková doplnila, že část prostředků na 
položce je rezervována na již objednané projekty, které se zpracovávají, a část prostředků ve výši 1 
mil. Kč již byla zapojena do schváleného rozpočtu na r. 2019. Dle Ing. Hájka by se mělo pořizovat více 
projektů. V projektovém zásobníku nejsou zásadní problémy, ale bylo by dobré se jím ještě zabývat. 
Ing. Kňava upozornil, že pokud se má projektovat, tak je nutné mít návrhy na akce, což je věc 
zastupitelů a také členů komisí. Ing. Hájek doporučil stanovit, jak by se měly takové návrhy podávat. 
Bc. Nadrchal i p. Erban vyjádřili názor, že by se měla zapojit zejména strategická komise a náměty na 
akce by se měly sbíhat u této komise, s čímž ostatní členové výboru souhlasili. Finanční výbor pak 
k tomu přijal samostatné usnesení. 
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Ing. Hájek se dále zajímal o výši výdajů na provoz přípojky na náměstí Dukelských hrdinů. Vedoucí OE 
vysvětlila, že zálohy pro tento r. činí kolem 720,-- Kč, p. tajemník dodal, že bude záležet na tom, kolik 
akcí se na náměstí bude konat. Ing. Hájek se dále dotázal na to, jaké akce se hradily z položky drobné 
akce pro občany. Vedoucí OE uvedla, že se z položky pořádaly Čarodějnice, O starostův koláč a 
Vánoce se starostou. Jedná se o položku pro příležitostné akce mimo plán společenských akcí. Ing. 
Hájek se dále dotázal na výši rezervy rozpočtu a možnosti jejího použití v letošním roce. Vedoucí OE 
sdělila, že rezerva ke konci r. 2018 činila 6,8 mil. Kč. Z rezervy rozpočtu bylo již kolem 5 mil. zapojeno 
do schváleného rozpočtu na r. 2019, dále byly zapojeny rovněž prostředky z položky rekonstrukce, 
investice – PD a dále se do r. 2019 převedly prostředky na akci v ul. Mikulovická. Celkem činí 
nevyčerpané nebo ušetřené prostředky z r. 2018 kolem 19-20 mil. Kč (přesné údaje neměla vedoucí 
OE s sebou). Z toho již 10,1 mil. Kč bylo zapojeno přímo do schváleného rozpočtu na r. 2019. 
K rozdělení přímo do výdajů v kapitolách při finančním vypořádání bude zbývat odhadem ještě něco 
přes 3 mil. Kč.  
 
Usnesení:  

Finanční výbor vyzývá členy zastupitelstva MO a členy komisí, aby podávali náměty na akce v oblasti 
investic pro zpracování projektové dokumentace.  Náměty budou shromažďovány u strategické 
komise. 

Pro:  5, proti: 0, zdržel se: 0 

Finanční výbor projednal zprávu s rozborem hospodaření MO Pardubice V za období leden-prosinec 
2018 a doporučuje ji zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí. 

Pro:  5, proti: 0, zdržel se: 0 

 
 

Ad 2) Finanční výbor se zabýval návrhem 1. změny rozpočtu na r. 2019. Vedoucí OE seznámila 
finanční výbor s jednotlivými rozpočtovými opatřeními.  Navrhuje se celkem sedm rozpočtových 
opatření.  Z toho jedno se týká přesunu z předpokládané dotace od ÚP na položku dotace z ÚP, dále 
se vytváří položka na dar na péči o zeleň v částce 15 tis. Kč a současně se zvyšuje položka péče o 
zeleň v téže částce. Dále se posiluje položka výpočetní technika (provoz) celkem o 60 tis. Kč přesuny 
z položky úpravy a moduly k programům a z rezervy rozpočtu, protože se dle požadavku některých 
zastupitelů na úřadu připravuje placení prostřednictvím platebních karet. Uvedená částka je zatím 

pouze odhad, protože o konkrétních technických podmínkách se teprve jedná. Dále se budou 
zapojovat finanční prostředky převedené z r. 2018 ve výši 5 mil. Kč na položce stavební úpravy 
vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova. Tato položka nahrazuje kvůli upřesnění 
názvu akce původní nulovou položku stavební úpravy vnitrobloku "H" Pardubice ve schváleném 
rozpočtu. Městský obvod bude prostředky na tuto akci soustřeďovat postupně, protože půjde o 
nákladnou akci, a má zájem také o získání dotace ze státního rozpočtu. Dále se z r. 2018 zapojují 
prostředky ve výši 400 tis. Kč na položku bezpečnostní kamery.  

Ing. Hájek vznesl dotaz na podrobnosti ke zvýšení prostředků na kamery. Ing. Kotyková uvedla, že 
půjde o 5 přenosných kamer za zhruba 120 tis. Kč za jednu kameru a 10 sloupů pro umístění kamer za 
10 tis. Kč za sloup. Ing. Hájek se dotázal na přesné umístnění kamer, odpověděl p. Erban, že 
zastupitelé byli vyzváni, aby zastupitelstvu předali návrhy na vhodná místa. P. Štefková se zajímala  
o možnost sledování kontejnerů v Dražkovicích, p. tajemník vysvětlil, že již byly monitorovány. 
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Usnesení:  

Finanční výbor projednal návrh 1. změny rozpočtu na r. 2019 a jednotlivá rozpočtová opatření 
v rámci této změny rozpočtu a doporučuje je zastupitelstvu MO k přijetí.  

Pro:  5, proti: 0, zdržel se: 0 

 

 
Ad 3) Finanční výbor se seznámil s plánem odpisů na r. 2019. 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. 2019. 

Pro:  5, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Ad 4) Finanční výbor se zabýval návrhem výroční zprávy o činnosti finančního výboru, která bude dle 
statutu předložena zastupitelstvu MO. Finanční výbor neměl ke zprávě připomínky.  

Usnesení: 

Finanční výbor projednal a schvaluje výroční zprávu o činnosti finančního výboru.  

Pro:  5, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Ad 5) Finanční výbor se domluvil, že se sejde dne 13. 3. 2019 asi dvacet minut před jednáním 
zastupitelstva MO. Termín následujícího jednání finančního výboru, na kterém by se měl projednávat 
závěrečný účet za r. 2018, bude stanoven až dle termínu předání podkladů z EO MmP pro závěrečný 
účet.  

 

 

 

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


