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 Zápis z 16. jednání Finančního výboru ZMO Pardubice V  

dne 2. 3. 2021 

 

 

Přítomni:  Ing Jaroslav Kňava, předseda finančního výboru, Evžen Erban, Ing. David Janeba, Bc. 
Jan Nadrchal, Bc. Petra Prusáková  

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

   
Omluveni:  Karolína Štefková,  Ing. Jiří Hájek 
 
  
 
Finanční výbor byl usnášeníschopný. 
 
 

 
 

Program jednání finančního výboru:  

1. Návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021 

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

3. Výroční zpráva o činnosti finančního výboru v r. 2020 

4. Informace k odpisovému plánu pro r. 2021 

5. Různé 

 

 

Ad 1) Finanční výbor se zabýval návrhem 1. změny rozpočtu na r. 2021. Vedoucí OE seznámila 
finanční výbor s jednotlivými rozpočtovými opatřeními v rámci 1. změny rozpočtu.  Navrhuje se 
celkem šest rozpočtových opatření, která se týkají úprav v souvislosti s poskytovanou dotací z úřadu 
práce na VPP, vytvoření položky pro dary na veřejnou zeleň, transferu na město na rekonstrukci 
hřiště v Jesničánkách a posílení položky péče o zeleň, prvky a hřiště. Tajemník finančnímu výboru 
předložil mapu s hřištěm v Jesničánkách. 

Bc. Nadrchal se dotázal na financování hřiště v Jesničánkách, protože původně měl naopak městský 
obvod obdržet transfer od města a hřiště realizovat sám. Ing. Janeba se zajímal o to, kdy se jednalo 
o realizaci tohoto hřiště. P. tajemník uvedl, že jednání probíhala již od loňského roku mezi městem 
a městským obvodem, Ing. Kňava doplnil, že po dohodě s městem došlo ke změně ve financování 
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hřiště a byl domluven transfer z městského obvodu na město. Ing. Janeba se dále zeptal na zdroje 
prostředků, ze kterých dojde v 1. změně rozpočtu k poskytnutí transferu a ke zvýšení položky péče o 
zeleň, prvky a hřiště. Vedoucí OE vysvětlila, že se jedná o ušetřené nebo nevyčerpané prostředky 
z loňského roku.  

Tyto prostředky již byly částečně zapojeny do schváleného rozpočtu, část se jich zapojí nyní v rámci 1. 
změny rozpočtu a zbytek bude převede do rozpočtu na r. 2021 při finančním vypořádání za r. 2020. 
Tyto převody se provádějí přes položku financování – zapojení nevyčerpaných prostředků. 

Usnesení:  

Finanční výbor projednal návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021 a jednotlivá rozpočtová 
opatření v rámci této změny rozpočtu a doporučuje je zastupitelstvu MO k přijetí.  

Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Finanční výbor projednal návrh usnesení k 1. změně rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021 
a doporučuje ho zastupitelstvu MO k přijetí. 

Pro:  5, proti: 0, zdržel se: 0 

 
 
Ad 2) Finanční výbor se zabýval čerpáním rozpočtu (rozborem hospodaření) za období leden-prosinec 
2020.  Součástí materiálu bylo rovněž čerpání rezerv a čerpání plánu společenských akcí na r. 2020.  

Vedoucí OE stručně popsala hospodaření v r. 2020 a vysvětlila, že nižší čerpání ve výdajích je 
ovlivněno úspornými opatřeními, dále vyšší rezervou rozpočtu a zejména akcemi, které přecházejí 
z r. 2020 do r. 2021 (velká akce v kapitole 27 – doprava, dětské hřiště K Vinici, rekonstrukce 
knihovny). Ing. Janeba se dotázal na výdaje na teplo v knihovně, p. tajemník vysvětlil, že teplo, vodu a 
el. energii platíme DDM Delta, v jehož prostorách se knihovna zatím nachází. Ing. Kňava doplnil, že 
místnosti, kde se nyní nachází knihovna, bude DDM potřebovat pro svou činnost, proto se knihovna 
přestěhuje do nových prostor. 
 

Usnesení:  

Finanční výbor projednal čerpání rozpočtu za období leden-prosinec 2020 (rozbor hospodaření k 31. 
12. 2020) a doporučuje ho zastupitelstvu MO Pardubice V ke schválení. 

Pro:  5, proti: 0, zdržel se: 0 

 
 
Ad 3) Finanční výbor se seznámil s návrhem výroční zprávy o činnosti finančního výboru za r. 2020, 
která bude dle statutu výboru předložena zastupitelstvu MO. Finanční výbor neměl ke zprávě 
připomínky.  

Usnesení: 

Finanční výbor projednal výroční zprávu o činnosti finančního výboru v r. 2020 a souhlasí s jejím 
předložením zastupitelstvu MO k projednání.  

Pro:  5, proti: 0, zdržel se: 0 
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Ad 4) Finanční výbor se seznámil s plánem odpisů na r. 2021. 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. 2021. 

Pro:  5, proti: 0, zdržel se: 0 

 
 

Ad 5) Finanční výbor v tomto bodě neprojednával žádnou záležitost. Vedoucí OE pouze připomněla 
termín dalšího jednání s tím, že se na něm bude projednávat především návrh závěrečného účtu. 
V případě, že nebude mít k dispozici s dostatečným předstihem údaje z MmP o finančním vypořádání 
s městem, zašle podklady bez těchto údajů a údaje z města budou doplněny později. 

 

 

Termín příštího jednání: 25. 5. 2021 v 16.00 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V 

 

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


