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 Zápis z 21. jednání Finančního výboru ZMO Pardubice V  

dne 7. 12. 2021 

 

Přítomni:  Ing Jaroslav Kňava, předseda finančního výboru, Mgr. Lenka Hamerníková, Ing. Jiří 
Hájek (po první část jednání, pak omluven), Ing. David Janeba, Evžen Erban, Bc. Petra 
Prusáková, Eva Studničková 

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

   
Nepřítomni:  Karolína Štefková (omluvena), Bc. J. Nadrchal 
 
Finanční výbor byl usnášeníschopný. 
 

 
Program jednání finančního výboru:  

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

2. Návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021 

3. Směrnice pro poskytování dotací v r. 2022 

4. Různé  

 

Předseda finančního výboru Ing. Kňava nejprve přivítal přítomné členy výboru. Pak se přešlo 
k jednotlivým bodům programu. 

Ad 1) Finanční výbor zabýval čerpáním rozpočtu MO Pardubice (rozborem hospodaření) za období 
leden-listopad 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-listopad 2021 a upozornila, že v materiálech v excelu jsou u 
některých položek záložky s podrobnějšími poznámkami. Dále požádala o případné dotazy k čerpání 
rozpočtu.  

Ing. Janeba se dotázal, proč došlo ke snížení čerpání na položce dohody v kapitole 14 – vnitřní správa 
v srpnu oproti červenci 2021 zhruba o dva tisíce Kč. Vedoucí ekonomického odboru přislíbila, že tuto 
skutečnost ověří v účetnictví. Předseda finančního výboru požádal vedoucí ekonomického odboru, 
aby odpověď na tento dotaz poslala členům finančního výboru následně e-mailem. 

Ing. Janeba dále uvedl, že již není nutné uvádět v podkladech pro čerpání rozpočtu zvlášť tabulku 
s doplňujícími údaji o vybraných položkách, protože podrobnější údaje jsou uvedené i v samotném 
čerpání. Vedoucí ekonomického odboru ujistila, že zpracování této tabulky není časově nijak náročné. 
Ing. Janeba vznesl dotaz na to, zda v rámci položky péče o zeleň, prvky a hřiště na položce rozpočtové 
skladby ostatní služby v rozpočtované výši 100 tis. Kč bude vyšší čerpání. Vedoucí ekonomického 
odboru sdělila, že z položky bude hrazen postřik stromů proti krádežím, přesun laviček a revize 
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grilovišť, ale plně zřejmě do konce roku nebude vyčerpána, což potvrdil p. tajemník. Ing. Janeba se 
dále zajímal o výdaje na zálivku na podzim a v zimě. Tajemník vysvětlil, že zálivka se podle smlouvy 
provádí s ohledem na klimatické podmínky. Ing. Janebu zajímalo, proč někteří příjemci dotací 
dostávají i několik dotací za rok. P. tajemník potvrdil, že skutečně některé subjekty (školky, sportovní 
spolky) aktivně žádají o dotace a pak není problém jim je přidělit. Naopak některé subjekty nemají 
o dotace zájem, hlavně kvůli povinnosti zpracovat žádost o dotaci a následné vyúčtování dotace.  

Ing. Hájek se zmínil o akci stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská – Lexova 
a dále se dotázal na akce, které jsou v rozpočtu na r. 2021 nulové. Tajemník uvedl, že letos nulová 
akce Mikulovická 2. a 3. etapa se bude realizovat v příštím roce. Dále vysvětlil důvody posunu 
realizace akcí Dražkovice 2. etapa a akce v ul. Na Záboří (čeká se na VaK).  Akce do Zahrádek se letos 
soutěží a v příštím roce se bude realizovat, prostředky na ni přecházejí do rozpočtu na r. 2022. 
Vedoucí ekonomického odboru doplnila, že v materiálu s návrhem rozpočtu na r. 2022 jsou u 
nulových akcí tyto informace uvedené a jsou v něm také popsány plánované akce vč. informace, zda 
je u nich vydáno stavební povolení apod. Dále Ing. Hájek se zeptal na položku rekonstrukce, investice 
– PD, kde je zatím malé čerpání. Vedoucí ekonomického odboru odpověděla, že na položce jsou 
rezervované prostředky na čtyři projekty dle smluv, resp. objednávek.  

Ing. Janeba vyjádřil názor, že se meziročně převádějí poměrně velké objemy nevyčerpaných 
prostředků. Předseda finančního výboru připomněl, že např. v letošním roce nelze dvě akce 
realizovat kvůli tomu, že musíme navázat na Vak. Zároveň uvedl, že menší akce nejsou problémem. 
Kromě toho velké akce jsou spíše v kompetenci města. Na uvedené navázal Ing. Hájek s tím, že je pro 
realizaci menších akcí a pro rozšíření projektového zásobníku. Předseda finančního výboru Ing. Kňava 
podotkl, že ze strany zastupitelů nebylo v minulosti příliš mnoho podnětů k výběru akcí v oblasti 
dopravy. Ing. Hájek vyjádřil názor, že městský obvod má již poměrně dost opravených komunikací, 
nyní je potřeba vybrat další místa k opravám a víc využívat nevyčerpané prostředky. Vedoucí 
ekonomického odboru k tomuto tématu ještě připomněla, že vliv na rozpočet a na čerpání 
prostředků vloni a letos mělo očekávání výrazně nižších příjmů kvůli pandemii koronaviru. I ze strany 
města jsme dostali doporučení k obezřetnému vynakládaní prostředků. Ke konci roku loňského roku 
jsme sice nakonec obdrželi více na DPH a podařilo se vybrat i místní poplatky, nicméně doporučení 
k opatrnějšímu vynakládání prostředků a vytvoření rezervy kvůli pokračující pandemii koronaviru se 
týkalo i letošního roku. Ing Hájek doplnil, že v příštím roce je samozřejmě nutno také počítat se 
zvýšení cen materiálů a energií v příštím roce. P. tajemník doplnil, že výběr akcí k realizaci je vhodné 
řešit na zastupitelstvu. Ing. Janeba informoval o tom, že např. v Lanškrouně mají sestaven 
dlouhodobý plán investic s akcemi, které chce město postupně realizovat. P. tajemník sdělil, že 
projektový zásobník městského obvodu je obdoba takového plánu. Ing. Hájek uvedl, že městský 
obvod má nyní plánované určité akce, ale z různých důvodů je jich méně k realizaci. 

Usnesení:  

Finanční výbor projednal čerpání rozpočtu za období leden-listopad 2021 (rozbor hospodaření k 30. 
11. 2021) a doporučuje ho zastupitelstvu MO Pardubice V ke schválení. 

Pro:    7,         Proti: 0,        Zdržel se: 0 
 
 
Ad 2) Finanční výbor se zabýval návrhem 4. změny rozpočtu na r. 2021 vč. sociálního fondu. Dále 
obdržel doplňující informace k vybraným položkám rozpočtu, návrh usnesení ke 4. změně rozpočtu 
a přímo na jednání materiál s informacemi o rozpočtových opatřeních schválených radou MO 
v období 15. 9. 2021 do 7. 12. 2021 a o rozpisu rozpočtu u vybraných položek rozpočtu.  

Vedoucí OE seznámila finanční výbor s jednotlivými rozpočtovými opatřeními. Část rozpočtových 
opatření se týká úpravy dotace z úřadu práce a souvisejících změn na položkách určených pro mzdy a 
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pojistné za SDÚ a v rezervě rozpočtu, doplňuje se položka pro dotaci na parlamentní volby a pro 
transfer z města na výdaje na referendum a provádějí se převody mezi příjmy ev. se zvýšení příjmů 
promítá do rezervy rozpočtu. Dále se z některých výdajových položek přesouvají předpokládané 
ušetřené a nevyčerpané prostředky nebo jejich část do rezervy rozpočtu (např. z akce stavební 
úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská – Lexova a z akce v ul. Rokycanova, z položky 
knihovna atd.). Rovněž se mj. navrhuje přesun prostředků z položky dětské hřiště Dražkovice na 
položku investice. Jedná se o technickou záležitost, protože nejde o pořízení nového hřiště 
s oplocením, ale pořídí se jednotlivé prvky, které budou postupně umístěny dle možností v prostoru 
parku. K realizaci dojde v r. 2022. 

Ing. Hájek se dotázal na přesun z položky životní jubilea - dárky věcné a peněžní. P. tajemník vysvětlil, 
že vzhledem k pandemii koronaviru bylo menší čerpání na položce, i když se městský obvod 
samozřejmě snažil řešit dárky jubilantům v náhradních termínech.   

P. tajemník předem upozornil, že vzhledem k odstoupení dvou členů zastupitelstva MO ke konci roku 
je možné, že se v 1. změně rozpočtu na r. 2022 bude muset posílit položka určená na odměny členům 
zastupitelstva. Vedoucí ekonomického odbor také informovala finanční výbor o tom, že rada MO 
schválila dne 4. 11. 2021 úpravu plánu společenských akcí. Tato informace bude součástí zprávy 
s návrhem 4. změny rozpočtu na r. 2021. Finanční výbor má upravený plán společenských akcí 
uveden v projednaném materiálu s čerpáním rozpočtu MO Pardubice V za leden-listopad 2021.  
 

Usnesení: 
Finanční výbor projednal návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021 vč. rozpočtu sociálního 
fondu a jednotlivá rozpočtová opatření v rámci této změny rozpočtu a doporučuje je zastupitelstvu 
MO k přijetí.  

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

 

Usnesení: 
Finanční výbor projednal návrh usnesení k 4. změně rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021 vč. rozpočtu 
sociálního fondu a doporučuje ho zastupitelstvu MO k přijetí. 

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

 

Ad 3) Finanční výbor se zabýval návrhem směrnice č. 28/2021: Zásady a program pro poskytování 
dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2022 a její přílohami. Směrnici posuzovala také komise pro 
školství, kulturu, sport a mládež. Tato směrnice obsahuje obvyklou aktualizaci termínů, jinak nedošlo 
k žádné změně oproti směrnici na letošní rok. 

Usnesení: 
Finanční výbor bere na vědomí novou směrnici č. 28/2021: Zásady a program pro poskytování dotací 
z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2022 a její přílohy a nemá k nim připomínky. 

Pro:  6 ,         Proti:  0,        Zdržel se: 0 
 

Ad 4) Finanční výbor se seznámil s úpravou odpisového plánu pro DHM v souvislosti s pořízením 
nového traktoru pro SDÚ. Vedoucí ekonomického odboru dále informovala o návrhu na prodej 
starého malotraktoru, který byl používán SDÚ. Odborná firma nedoporučila jeho další opravy 
vzhledem k nákladnosti. Návrh na prodej schválila rada MO, malotraktor bude prodán zájemci, který 
nabídne nejvyšší cenu. Pokud nikdo nebude mít zájem o jeho koupi, předá se k likvidaci. Vedoucí 
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ekonomického odboru upozornila, že v souvislosti s návrhem na prodej bude odpisový plán ještě 
upraven, což zatím samozřejmě není možné do odpisového plánu promítnout. Až bude malotraktor 
vyřazen z majetku, zašle vedoucí ekonomického odboru pro informaci upravený odpisový plán 
e-mailem členům výboru.  

Usnesení: 
Finanční výbor bere na vědomí informace o úpravě odpisového plánu pro dlouhodobý hmotný 
majetek na r. 2021. 

Pro:   6,         Proti:  0,        Zdržel se: 0 

Usnesení: 
Finanční výbor bere na vědomí informace o návrhu na prodej malotraktoru používaného skupinou 
drobné údržby. 

Pro:   6,         Proti:  0,        Zdržel se: 0 

 

Dále v rámci tohoto bodu předseda finančního výboru Ing. Kňava informoval o tom, že členka 
finančního výboru paní Studničková sdělila tajemnici finančního výboru, že se omlouvala z jednání 
výboru dne 14. 9. 2021 (e-mailem). Tajemnice finančního výboru omylem e-mail přehlédla a v zápisu 
z tohoto jednání proto bylo uvedeno pouze to, že paní Studničková byla nepřítomná. Na základě 
těchto informací je paní Studničková z uvedeného jednání řádně omluvená a rovněž bude provedena 
příslušná oprava výstupů z uvedeného jednání.  

 

Termín dalšího jednání finančního výboru je na 1. 3. 2022 od 16:00 hod. v zasedací místnosti ÚMO 
Pardubice V. 

 

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


