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Městský obvod Pardubice V                                          Zpráva pro jednání ZMO 

Úřad městského obvodu Pardubice V                                        Termín jednání: 21. 9. 2022 

 

 

 

Předkladatel:    Jiří Rejda, DiS., starosta MO Pardubice V   

Zpracovatel:     Ing. Jaroslav Kňava, předseda finančního výboru 

Projednáno:      FV ZMO Pardubice V dne 13. 9. 2022 

Konzultant:    

 

           

          číslo zprávy: 9.  
 

 

 

 

 

Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMO Pardubice V 
 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního 

výboru Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

 

Finanční výbor ZMO Pardubice V předkládá zastupitelstvu zprávu o své činnosti. 

 

Zpráva o činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Pardubice V 
 

Finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V působící v tomto volebním 

období byl zřízen Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice V dne 31. 10. 2018 jako 

sedmičlenný.  V březnu 2021 byl počet členů finančního výboru zvýšen na devět. Ke změně 

členství došlo v r. 2020 u jednoho člena výboru a dále ke konci r. 2021 u dalšího z členů 

výboru. 

Dle § 119 zákona o obcích je úkolem finančního výboru provádět zejména kontrolu 

hospodaření s majetkem a s finančními prostředky městského obvodu. Tento úkol finanční 

výbor řádně plnil po celou dobu své působnosti, jak je podrobně popsáno v této zprávě. Při 
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sledování a kontrole hospodaření nezjistil finanční výbor nedostatky v hospodaření městského 

obvodu. 

V r. 2018 po zřízení finančního výboru proběhla celkem dvě jednání finančního výboru.  

V r. 2019 se uskutečnilo šest jednání, v r. 2020 celkem sedm jednání a v r. 2021 šest jednání. 

V r.  2022 se finanční výbor sešel celkem čtyřikrát.  

V r. 2018-2021 finanční výbor projednával návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice V na 

následující rok, a to jak příjmovou a výdajovou část, tak předběžné zapojení finančních 

prostředků a rovněž rozpočet sociálního fondu a plán společenských akcí městského obvodu.  

V r. 2022 se bude návrhem rozpočtu na příští rok zabývat již nový finanční výbor sestavený 

po komunálních volbách. 

Na svých jednáních dále finanční výbor projednával návrhy změn rozpočtu Městského 

obvodu Pardubice V vč. změn rozpočtu sociálního fondu, jednotlivá rozpočtová opatřením 

v rámci těchto změn, příslušná usnesení k návrhu rozpočtu a rovněž takové úpravy plánu 

společenských akcí, jejichž přijetí spadalo do kompetence zastupitelstva MO. Kromě toho byl 

finanční výbor seznamován i s rozpočtovými opatřeními přijímanými radou městského 

obvodu v rámci její pravomoci v souladu s usnesením zastupitelstva MO. Pro srovnání - v r. 

2018 projednal finanční výbor poslední změnu rozpočtu, v letech 2019-2021 vždy čtyři 

změny rozpočtu ročně a v roce 2022 tři změny rozpočtu.  

Finanční výbor byl dále po všechny čtyři roky svého působení průběžně seznamován 

s čerpáním rozpočtu za jednotlivé měsíce a pravidelně prověřoval čerpání rozpočtu rovněž na 

svých jednáních. 

Finanční výbor se v r. 2019-2022 stejně jako v předchozích letech zabýval návrhem 

závěrečného účtu Městského obvodu Pardubice V za předchozí rok a finančním vypořádáním 

vč. finančního vypořádání sociálního fondu, finančním vypořádáním mezi městem a 

městským obvodem za předchozí rok, zprávou z přezkoumání hospodaření a účetní závěrkou 

sestavenou ke konci předchozího účetního období.   

V r. 2018-2021 stejně jako v předchozích letech finanční výbor posuzoval aktualizaci návrhu 

střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice V.  

Finanční výbor dále dostával po celé období na vědomí informace o schválení účetní závěrky, 

odpisový plán a jeho úpravy a v r. 2022 také návrh na odpis nepotřebné projektové 

dokumentace. Finanční výbor se rovněž vyjadřoval k návrhům směrnice pro poskytovaná 

dotací z rozpočtu městského obvodu pro jednotlivé roky volebního období, dále v r. 2019, 

2018 a 2021 ke směrnici pro hospodaření se sociálním fondem a v r. 2020 a 2022 ke směrnici 

pro evidenci a vymáhání daní.  

Závěrem je potřeba vyjádřit díky jednotlivým členům finančního výboru, kteří věnovali 

finančnímu výboru svůj volný čas a svými podněty a připomínkami obohacovali jednání 

finančního výboru a přispívali k plnění úkolů finančního výboru. 

 


