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 Zápis z jednání Finančního výboru ZMO Pardubice V  

dne 26. 5. 2020 

 

Přítomni:  Ing Jaroslav Kňava, předseda finančního výboru (po část jednání), Ing. Jiří Hájek, 
Bc. Jan Nadrchal, Karolína Štefková, Bc. Petra Prusáková, Ing. Aneta Jelínková 

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

   
Nepřítomni:  Evžen Erban  
 
 
Finanční výbor byl usnášeníschopný. 
 
 

 
Program jednání finančního výboru:  

1. Návrh závěrečného účtu MO Pardubice V za r. 2019  

2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice V v období leden-duben 2020 

3. Návrh směrnice 5/2020: Evidence a vymáhání daní 

4. Různé  

 
Ad 1) Finanční výbor se zabýval návrhem závěrečného účtu vč. finančního vypořádání za r. 2019 
doplněný o finanční vypořádání s městem. Finanční výbor projednal čerpání rozpočtu za r. 2019 vč. 
čerpání rezerv a čerpání na položce společenské akce MO, dále návrh finančního vypořádání vč. 
vypořádání sociálního fondu za r. 2019 a návrh rozpočtu na r. 2020 vč. návrhu rozpočtu sociálního 
fondu po zapojení finančního vypořádání za r. 2019 a jednotlivá rozpočtová opatření, kterými budou 
prostředky k rozdělení v rámci finančního vypořádání zapojeny do rozpočtu na r. 2020.  

Dále byly projednány pomocné a přehledové tabulky (např. přehled poskytnutých dotací dle 
příjemců, přehled přijatých dotací, přehled o čerpání na položce společenské akce MO, přehled 
o stavu a pohybu majetku a o pohledávkách). Finanční výbor se rovněž seznámil se zprávou 
z přezkoumání hospodaření za r. 2019 pracovníky KÚ Pardubického kraje a se závěrem zprávy. 
Vedoucí ekonomického odboru upozornila, že v r. 2019 byla z přezkumu vypracována pouze jedna 
celková zpráva za město vč. městských obvodů (originál je na městě, kopii obdržely městské obvody). 
Ve zprávě je uvedeno, že v hospodaření města a městských obvodů za r. 2019 nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky. Finanční výbor měl rovněž možnost nahlédnout do účetní závěrky městského obvodu 
za r. 2019. 

V rámci finančního vypořádání se zapojuje do rozpočtu na r. 2020 zbývajících 9 868 708,62 Kč  
z r. 2019 (zahrnuje i finanční vypořádání s městem) a ze soc. fondu zbývající částka ve výši 219 376,28 
Kč z r. 2019. Většina zbývajících ušetřených či nevyčerpaných prostředků z r. 2019 byla převedena do 
rezervy rozpočtu, menší část byla přesunuta na dlouhodobě plánovanou akci v oblasti dopravy a na 
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péči o zeleň, prvky a hřiště a dále na doplnění zálohového přídělu do soc. fondu dle pravidel pro 
hospodaření s fondem V sociálním fondu jsou zbývající prostředky z r. 2019 v rámci finančního 
vypořádání zapojené na položce rezerva sociálního fondu.  
 
Dále byl finančnímu výboru předložen následující návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednalo závěrečný účet MO Pardubice V  
za r. 2019 a: 

1. Souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice V v roce 2019 bez výhrad; 

2. Bere na vědomí komentář k rozboru hospodaření za r. 2019, komentář k návrhu finančního 
vypořádání za r. 2019, přehledové a rozborové tabulky a přílohy závěrečného účtu;  

3. Schvaluje návrh finančního vypořádání za r. 2019 vč. návrhu finančního vypořádání sociálního 
fondu za r. 2019, návrh aktuálního rozpočtu na r. 2020 a aktuálního rozpočtu sociálního 
fondu na r. 2020 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2019, které jsou uvedené 
v tabulkové části zprávy, a rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu finančního 
vypořádání. Částku finančního vypořádání mezi městem a městským obvodem uvedenou 
v návrhu schvaluje přitom zastupitelstvo městského obvodu s podmínkou, že ji schválí rovněž 
Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání.“ 

Vedoucí ekonomického odboru dále upozornila, že ještě může dojít k přepočítání finančního 
vypořádání s městem a dále může město doporučit jinou formulaci znění usnesení kvůli tomu, že 
letos je pouze jedna společná zpráva pro město vč. městských obvodů. V takovém případě by bylo 
vhodné přijmout usnesení, aby o těchto úpravách informovala vedoucí ekonomického odboru e-
mailem a finanční výbor by se již z tohoto důvodu nescházel.  
 

Usnesení: 
Finanční výbor projednal návrh závěrečného účtu za r. 2019, aktuálního rozpočtu na r. 2020 po 
zapojení finančního vypořádání za r. 2019 (vč. sociálního fondu), návrh rozpočtových opatření v rámci 
návrhu závěrečného účtu (vč. doplnění o finanční vypořádání s městem), pomocné a přehledové 
tabulky k závěrečnému účtu a návrh usnesení k návrhu závěrečného účtu za r. 2019 a doporučuje je 
zastupitelstvu MO k přijetí. 
Pro:  5, proti:  0,  zdržel se: 0 
 
 
Usnesení: 
Finanční výbor souhlasí s tím, že pokud dojde k úpravě ve finančním vypořádání za r. 2019 s městem 
(z důvodu případného získání transferu z města na akci městského obvodu při finančním vypořádání, 
v důsledku přepočítání prostředků v rámci finančního vypořádání ze strany města, kvůli 
zaokrouhlování), příp. k úpravě textu usnesení k návrhu závěrečného účtu dle pokynu z města, 
promítne vedoucí OE tyto změny do závěrečného účtu městského obvodu a bude o tom informovat 
členy finančního výboru pouze e-mailem. Finanční výbor se nebude v takovém případě již scházet.  
Pro:  5, proti:  0,  zdržel se: 0 

 
 
Ad 2) Finanční výbor se zabýval čerpáním rozpočtu (rozborem hospodaření) za období leden-duben 
2020.  Součástí materiálu bylo rovněž čerpání rezerv.  

Ing. Jelínková se zeptala na to, jaké výdaje byly hrazeny v souvislosti s koronavirem a dále na výdaje 
na ochranné prostředky z provozu ÚMO. Vedoucí OE vysvětlila, že se jednalo o nákupy v souvislosti 



Městský obvod – statutární město Pardubice V 

Češkova 22, 530 02 Pardubice 

  

3 

 

s mimořádnými opatřeními kvůli koronaviru např. dezinfekční prostředky, roušky, materiál na šití 
roušek pro občany, zipové sáčky pro odesílání roušek občanům, a to pouze po dobu mimořádných 
opatření. Úhrada těchto výdajů z rezervy na krizové situace byla doporučena magistrátem. Naopak 
z položky provoz ÚMO byl hrazen nákup ochranných prostředků pro zaměstnance uskutečněný 
počátkem roku ještě před pandemií koronaviru. 

Dále se Ing. Jelínková zajímala o hrazení výdajů na výpočetní techniku. Pan tajemník spolu s vedoucí 
OE vysvětlili, že městský obvod si hradí výdaje týkající se programů pro správu daní a poplatků, 
pokladny, evidence majetku a vedení mezd. Výdaje na spotřební materiál, hardware a jeho údržbu a 
výdaje na program GINIS zajišťuje OIT magistrát. 

Bc. Jan Nadrchal se zmínil o nutnosti úsporných opatřeních souvisejících s mimořádným stavem a 
pandemií koronaviru. Vedoucí OE uvedla, že o úsporných opatřeních již jednali s p. starostou, 
tajemníkem a vedoucí OIS Ing. Chuchlíkovou, městský obvod obdržel i doporučení z města. Některá 
opatření budou provedena ve 2. změně rozpočtu, některé plánované akce jsou zatím pozastaveny a 
také při finančním vypořádání se většina zbývajících prostředků převádí do rezervy rozpočtu.  

 

Usnesení:  
Finanční výbor bere na vědomí čerpání rozpočtu městského obvodu za období leden-duben 2020. 

Pro:  6, proti: 0, zdržel se: 0 
 
 
Ad 3) Finanční výbor se seznámil s návrhem směrnice č. 5/2020: Evidence a vymáhání daní, kterou se 
ruší dosavadní směrnice č. 5/2017 účinná od 21. 9. 2017. Z důvodu efektivnosti a z důvodu změn 
v obecně závazných právních předpisech upravujících insolvenční řízení dochází v nové směrnici č. 
5/2020ke zvýšení hranice pro přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení jak pro jednotlivce, tak 
pro společné řízení manželů. Administrativní náročnost celého procesu zpracování a sledování 
insolvencí správci místního poplatku je poměrně vysoká, zatímco výtěžnost z insolvencí je nízká. Je 
tomu tak proto, že je dlužníkům většinou povoleno oddlužení v nejdelší možné lhůtě s nejnižší 
celkovou mírou uspokojení pohledávek věřitelů, a dále proto, že dlužníci mají řadu dalších dluhů, 
většinou výrazně vyšších, než jsou naše pohledávky z místních poplatků, což má vliv na výši podílu 
z výtěžku městského obvodu z insolvence. 

Ing. Jelínková se dotázala na podmínky pro splnění insolvence. Vedoucí OE vysvětlila, že je několik 
variant, ale u dlužníků vůči městskému obvodu se bohužel jedná nejčastěji o variantu, kdy je doba 
splácení dlužníkem nejdelší a podíl uspokojení věřitelů nejnižší (5 let splácení a vynaložení veškerého 
úsilí dlužníka, které po něm lze požadovat, aby uspokojil pohledávky, čím že se rozumí uspokojení 
celkem 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů). 

P. Štefková uvedla, že by bylo dobré apelovat na zákonodárce, aby změnili obecně závazné právní 
předpisy upravující insolvenční řízení. Vedoucí OE sdělila, že stávající stav je spíše ve prospěch osob 
v insolvenčním řízení. 

Finanční výbor vzal návrh směrnice na vědomí a nepřijímal k němu žádné usnesení.  

 

Ad 4) Vedoucí OE se ještě znovu zmínila o úsporných opatřeních, která bude potřeba přijmout, 
protože v důsledku mimořádných opatření souvisejících s koronavirem se předpokládá pokles příjmů  
z daní. Bc. Nadrchal uvedl, že se na jednání na městě nyní předběžně mluvilo o zhruba 7,7 mil. Kč, 
vedoucí OE sdělila, že podle původního odhadu z města z dubna letošního roku to bylo 20-25 % 
daňových příjmů.  
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Dále vedoucí OE informovala o tom, že na základě podnětu ze zastupitelstva města následovaného 
podnětem z jednání starostů městských obvodů se budou správci místního poplatku jednotlivých 
městských obvodů zabývat prominutím místního poplatku za zábor veřejného prostranství 
u předzahrádek a prodejních zařízení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při pandemii 
koronaviru. Pandemii koronaviru je možné posoudit jako mimořádnou situaci a dle zákona o místních 
poplatcích a daňového řádu je možné prominout místní poplatek rozhodnutím pro vymezenou 
skupinu poplatníků a vymezené období. Prominutí je výlučně v pravomoci správce místního poplatku. 
Pokud jde o výši příjmů našeho městského obvodu, které by se to týkalo, jednalo by se o částku 
kolem 50 tis. Kč (odhad podle loňského roku).  

Dále vedoucí OE informovala o tom, že obdržíme dotaci na pumptrackové hřiště a příslušné 
rozpočtové opatření bude buď součástí 2. změny rozpočtu nebo ho přijme rada MO v rámci své 
pravomoci. 

Ing. Hájek se zmínil o využívání grilovišť na území města. V některých obvodech jsou griloviště 
využívání hojně (např. v Rosicích), někde je zájem občanů menší (např. na Dubině). Dále informoval 
o tom, že městské obvody mají možnost převzít si žulové kostky od města, pokud pro ně budou mít 
využití, jinak město zamýšlí kostky nabídnout k prodeji. Bylo by dobré zvážit použití kostek např. 
u griloviště. P. tajemník sdělil, že již máme zajednané kostky pro opravu náměstí. 

Termín příštího jednání: 16. 6. 2020 v 16.00 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V 

 

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


