
Zpráva o činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Pardubice V 

Dle § 119 zákona o obcích je úkolem finančního výboru především provádět kontrolu 
hospodaření s majetkem a finančními prostředky městského obvodu. Tento úkol finanční 
výbor řádně plnil po celou dobu své působnosti, jak je podrobně popsáno v této zprávě. Při 
sledování a kontrole hospodaření nezjistil finanční výbor nedostatky v hospodaření 
městského obvodu. 

Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V, který byl zřízen dne 6. 11. 2014 
zastupitelstvem městského obvodu, je po celou dobu své činnosti sedmičlenný.  
V  r. 2014 proběhla celkem dvě jednání tohoto finančního výboru, v r. 2015 se uskutečnilo 
deset jednání, v r. 2016 celkem devět jednání a v r. 2017 také devět jednání,  r. 2018 se 
finanční výbor doposud sešel celkem čtyřikrát. 

Na svých jednáních se finanční výbor zabýval návrhy změn rozpočtu vč. změn rozpočtu 
sociálního fondu, jednotlivými rozpočtovými opatřeními v rámci těchto změn a příslušnými 
usneseními. Kromě toho byl finanční výbor seznamován i s rozpočtovými opatřeními 
přijímanými radou městského obvodu v rámci její pravomoci v souladu s usnesením 
zastupitelstva MO. Dále se finanční výbor vyjadřoval k úpravám návrhu plánu společenských 
akcí MO Pardubice V, resp. plánu prezentace MO,  a také k poskytnutí individuální dotace 
z rezervy rozpočtu městského obvodu. Pro srovnání - v r. 2014 projednal finanční výbor 
poslední změnu rozpočtu, v r. 2015 šest změn rozpočtu, v r. 2016 pět změn rozpočtu,  
v r. 2017 pět změn rozpočtu a v roce 2018 prozatím tři změny rozpočtu. Stejně tak se i 
v těchto letech zabýval rozpočtovými opatřeními přijímanými radou MO v rámci její 
pravomoci svěřené jí zastupitelstvem. 

V r. 2014-2017 finanční výbor vždy projednával návrh rozpočtu na následující rok, a to jak 
příjmovou část, tak předběžné zapojení finančních prostředků z předchozích let, výdajovou 
části, rozpočet sociálního fondu a plán společenských akcí MO, resp. plán prezentace MO.  
V r. 2018 bude návrh rozpočtu projednávat již nový finanční výbor sestavený po komunálních 
volbách. 

Finanční výbor byl po všechny čtyři roky svého působení měsíčně seznamován s čerpáním 
rozpočtu za jednotlivé měsíce a pravidelně prověřoval čerpání rozpočtu rovněž na svých 
jednáních. 

Finanční výbor se v r. 2018 stejně jako v předchozích letech vyjadřoval k návrhu závěrečného 
účtu a k finančnímu vypořádání vč. finančního vypořádání sociálního fondu a finančního 
vypořádání mezi městem a městským obvodem za předchozí rok a zabýval se rovněž zprávou 
z přezkoumání hospodaření a účetní závěrkou za předchozí rok.   

V r. 2018 stejně jako v předchozích letech finanční výbor aktualizaci návrhu střednědobého 
výhledu rozpočtu městského obvodu. 

Finanční výbor dostával po celé období na vědomí informace o schválení účetní závěrky, 
odpisový plán a také dvakrát za období svého působení i návrh na odpis nepotřebné 
projektové dokumentace (v r. 2017 a v r. 2018). 

V letošním roce nedošlo zatím k žádné úpravě směrnic týkajících se hospodaření a finančních 
záležitostí městského obvodu, proto žádná nebyla finančnímu výboru předložena. 
V předchozích letech se finanční výbor aktivně podílel na přípravě směrnice upravující zásady 



poskytování dotací a dotační programy pro jednotlivé roky a vyjadřoval připomínky  
a podněty k návrhu směrnice pro správu a vymáhání pohledávek, ke směrnici pro 
hospodaření se sociálním fondem a k pravidlům upravujícím vydávání periodického tisku MO 

Pardubice V. V r. 2015 se finanční výbor zabýval řešením pohledávky z důvodu nezaplacení smluvní 
pokuty za soukromou firmou. 

Závěrem je potřeba vyjádřit díky jednotlivým členům finančního výboru, kteří věnovali 
finančnímu výboru svůj volný čas a svými připomínkami obohacovali jednání, a tajemnici 
finančního výboru, která připravovala podklady pro jednání. 


