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Městský obvod – statutární město Pardubice  
Češkova 22, 530 02 Pardubice 

 
 

 

Zápis z jednání Finančního výboru ZMO Pardubice V  

dne 26. 11. 2019 

 

Přítomni:  Ing Jaroslav Kňava, předseda finančního výboru, Evžen Erban, Ing. Jiří Hájek, 
Ing. Aneta Jelínková, Bc. Jan Nadrchal, Bc. Petra Prusáková,  
Jiří Rejda, DiS., starosta,  
Mgr. Jiří Šmaha, tajemník ÚMO Pardubice V,  
Ing. Iveta Vašíčková, vedoucí OE - tajemnice výboru  

   
Omluveni:  Karolína Štefková 
 
 
Finanční výbor byl usnášeníschopný. 
 
 

 
Program jednání finančního výboru:  

1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice V v období leden - říjen 2019 

2. Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019, příp. návrh rozpočtového provizoria 

3. Směrnice pro hospodaření se sociálním fondem č. 7/2019 

4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2023 

5. Směrnice č. 28/2019 Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO 

Pardubice V v roce 2020. 

 
Ad 1) Předseda finančního výboru přivítal přítomné a následně se finanční výbor zabýval 
čerpáním rozpočtu MO Pardubice (rozborem hospodaření) za období leden - říjen 2019.  
Součástí materiálu bylo rovněž čerpání rezerv.  Vedoucí OE popsala způsob tvorby a 
strukturu rozpočtu a členění materiálu k čerpání rozpočtu. Na žádné z položek nedošlo 
k přečerpání. Z velkých akcí je plně uhrazená akce v stavební úpravy vnitrobloku Lexova-
Jiránkova-A. Krause. 

Na čerpání rozpočtu za období leden - říjen 2019 bylo kladeno několik dotazů ze strany členů 
výboru. 

Ing. Jelínková vznesla dotaz týkající se přestupků – blokové pokuty, pan starosta stručně 
vysvětlil, stručně proces blokových pokut. 
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Dále byl vznesen Ing. Jelínkovou dotaz ohledně kapitoly č. 15 – životní prostředí, kde se 
dotazovala na položku investice, vedoucí EO stručně popsala postupy vyvádění investic na 
MmP a podrobněji popsala rozčlenění položek dle §. Dále se Ing. Jelínková dotazovala 
v kapitole 27 – doprava na položku rekonstrukce, k této položce se stručně vyjádřil pan 
starosta. 

Ing. Hájek se dotazoval na stav investiční akce „Stavební úpravy dětského hřiště Pod Košem“ 
– pan starosta reagoval, že došlo ke zpoždění z důvodu klimatických podmínek, vlhký povrch, 
akce bude úspěšně dokončena a předána během měsíce prosince 2019. 

Ing. Hájek měl dotazy k čerpání rozpočtu u položek v kapitole 33 – společenské akce – 
čerpání u Svatomartinského vína, vedoucí EO reagovala, že tyto materiály jsou k 31. 10. 
2019, zbylé finanční prostředky byly čerpány v listopadu 2019. Pan starosta doplnil, že se 
akce zdařila. 

Usnesení:  

Finanční výbor projednal rozbor hospodaření MO Pardubice V za období leden-říjen 2019 a 
doporučuje ho zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí. 

 Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Ad 2) Finanční výbor se zabýval návrhem rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020 vč. návrhu 
sociálního fondu. Rovněž se seznámil s navrženými usneseními, komentářem k návrhu 
rozpočtu a s plánem společenských akcí MO Pardubice V na r. 2020. V souvislosti s návrhem 
rozpočtu se také předkládá nová směrnice upravující hospodaření se sociálním fondem, 
která byla projednána v rámci bodu 3 programu, a bylo k ní přijato samostatné usnesení.  

Předseda výboru Ing. Kňava prezentoval materiál, sestavení návrhu rozpočtu je vždy 
komplikovaný a složitý proces, který ovlivňuje řadu faktorů. Případné nové skutečnosti 
budou upraveny v 1. změně rozpočtu roku 2020. 

Vedoucí OE stručně popsala jednotlivé položky rozpočtu, zároveň byl k dispozici i podrobný 
návrh rozpisu rozpočtu. Příjmy jsou navrhovány ve výši 47556,8 tis. Kč, výdaje ve výši 
60293,80 tis. Kč, zdroje jsou doplněny přes financování o část ušetřených nebo 
nevyčerpaných prostředků převedených z r. 2019 ve výši 13122 tis. Kč. Příjmy sociálního 
fondu jsou stanoveny v částce 385 tis. Kč (základní zálohový příděl). Celkové financování 
dosahuje částky 12737 tis. Kč. Plán společenských akcí MO zahrnuje akce ve výši 600 tis. Kč. 
Vedoucí OE rovněž upozornila na to, že v materiálu s návrhem rozpočtu je pro porovnání 
s návrhem na r. 2020 uvedeno i požadované očekávané plnění rozpočtu za r. 2019.   

K materiálu byl rovněž připojen přehled financování, kde se uvádí přehled ušetřených nebo 
nevyčerpaných prostředků z r. 2019 převáděných do r. 2020. 

Pan starosta odůvodnil a od prezentoval na základě dotazu Ing. Hájka na Plán společenských 
akcí na rok 2020. 
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Usnesení:  

Finanční výbor projednal návrh rozpočtu na r. 2020 vč. návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 
2020, plán společenských akcí MO na r. 2020 a navrhovaná usnesení k návrhu rozpočtu a 
doporučuje je zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí. 

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 

 

Ad 3) Finanční výbor projednal návrh směrnice směrnicí č. 7/2019 - Pravidla hospodaření se 
sociálním fondem MO Pardubice V, kterou se ruší dosavadní směrnice č. 7/2018. Vydání 
nové směrnice souvisí s poskytováním placeného volna z důvodu zdravotní indispozice, 
v rozsahu 5 dnů viz směrnice 7/2019 čl. 5. Poskytnutí placeného volna neovlivní čerpávání 
rozpočtu za mzdy. 

Vedoucí EO stručně popsala podmínky nároku na placené volno. 

Ing. Hájek reagoval, že v současné době je placené volno z důvodu zdravotní indispozice 
běžný standart, nicméně se dotazoval na rozsah poskytnutého volna. Volno je spíše 
poskytováno v rozsahu 3 až 5 dnů, pan tajemník reagoval, že město má 5 dní. 

Usnesení:  

Finanční výbor souhlasí s návrhem nové směrnice č. 7/2019 - Pravidla hospodaření se 
sociálním fondem MO Pardubice V, kterou se ruší dosavadní směrnice č. 7/2018 - Pravidla 
hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V a doporučuje zastupitelstvu MO Pardubice 
V k přijetí. 

 Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

 
Ad 4) Finanční výbor se seznámil s návrhem směrnice č. 28/2019: Zásady a program pro 
poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2020. Tato směrnice byla projednána 
komisí pro školství, kulturu, sport a mládež.  
Předseda výboru Ing. Kňava popsal, že došlo pouze k drobným úpravám, aktualizace 
termínů, směrnice byla doplněna o přílohu. 
Vedoucí EO doplnila, že opravdu pouze ke kosmetickým úpravám, změna emailu, příloha č. 
7, která se stává již povinnou, změna názvu položky v kapitole 33 – příspěvky (vypustilo se 
slovo dary). 
 Směrnice vychází ze stavu v loňském roce, podmínky poskytnutí se nezměnily. 
 
Usnesení 

Finanční výbor souhlasí s návrhem nové směrnice č. 28/2019 Zásady a program pro 
poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v roce 2020 včetně příloh a doporučuje 
zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí. 
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Ad 5) Finanční výbor se zabýval návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020-2023, 
který nahradí dosavadní výhled. Vedoucí OE vysvětlila, že výhled se sestavuje povinně dle 
rozpočtových pravidel. Také stručně poslala jednotlivé části rozpočtového výhledu. 

Pan Nadrchal, potvrdil, že tato povinnost je, že se tyto výhledy sestavují, je to živý materiál.  

Členové finančního výboru se shodli, že je mnoho faktorů, které ovlivňují vývoj na obci či 
městě. 

Ing. Jelínková reagovala, zda investiční zásobník kopíruje střednědobý výhled. Pan starosta 
upozornil, že investiční zásobník není aktuální, stav k září 2019, není v silách úřadu, aby 
zásobník kopíroval plány týkající se rozpočtu. Tento fakt potvrdil Ing. Hájek. 

Usnesení:  

Finanční výbor projednal návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020-2023 a 
doporučuje ho zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí.  

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Ad 6) Různé – žádný materiál nebyl k projednání 

Termín dalšího jednání finančního výboru byl stanoven na 11. 12. od 16:00 hod. v zasedací 
místnosti ÚMO Pardubice V. 

Ověřil: Ing. Jaroslav Kňava, předseda výboru 

Zapsala: Ing. Iveta Vašíčková, vedoucí OE            

 

 


