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 Zápis z 18. jednání Finančního výboru ZMO Pardubice V  

dne 15. 6. 2021 

 

 

Přítomni:  Ing Jaroslav Kňava, předseda finančního výboru, Mgr. Lenka Hamerníková, Ing. David 
Janeba, Bc. Jan Nadrchal, Eva Studničková, Karolína Štefková  

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

   
Omluveni:   Ing. Jiří Hájek, Evžen Erban, Bc. Petra Prusáková 
 
  
 
Finanční výbor byl usnášeníschopný. 
 
 

 
 

Program jednání finančního výboru:  

1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice V v období leden-květen 2021 

2. Návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021 

3. Schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2020 

4. Různé  

 

Ad 1) V úvodu jmenoval předseda finančního výboru jako dalšího ověřovatele zápisu Mgr. Lenku 
Hamerníkovou. Dále se finanční výbor zabýval čerpáním rozpočtu za období leden-květen 2021 
(rozborem hospodaření k 31. 5. 2021).  Součástí materiálu bylo rovněž čerpání rezerv, doplňující 
údaje k vybraným položkám rozpočtu a čerpání plánu společenských akcí k 31. 5. 2021.  

Ing. Janeba se dotázal na snížení rozpočtované částky na opravy komunikací po zimě. Vedoucí OE 
potvrdila, že toto snížení bylo provedeno technickým přesunem v rámci položky opravy a údržba 
komunikací a je již zpracované v čerpání rozpočtu za leden-květen 2021. Ing. Janeba se dále zabýval 
stornopoplatky u některých nerealizovaných nebo přesunutých společenských akcí. Ing. Kňava 
odpověděl, že tyto akce je nutno připravovat s určitým předstihem a firmy požadují stornopoplatky. 
Ing. Janeba se dotázal, komu byly stornopoplatky hrazeny, vedoucí OE uvedla firmy, jimž bylo 
hrazeno. Debatu doplnil i Bc. Jan Nadrchal, který potvrdil, že akce se musejí plánovat a připravovat 
dopředu. Pan tajemník uvedl, že některé firmy nebo umělci bez dohodnutých stornopoplatků nemají 
o tyto akce zájem. 
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Usnesení:  

Finanční výbor projednal čerpání rozpočtu za období leden-květen 2021 (rozbor hospodaření k 31. 5. 
2021) a doporučuje ho zastupitelstvu MO Pardubice V ke schválení. 

Pro:  6, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Ad 2) Finanční výbor se zabýval návrhem 2. změny rozpočtu na r. 2021 vč. sociálního fondu. Dále 
obdržel doplňující informace k vybraným položkám rozpočtu, návrh usnesení ke 2. změně rozpočtu, 
informace o rozpočtových opatřeních schválených radou MO v období od 3. 3.-15. 6. 2021 a 
informaci o navrhované úpravě plánu společenských akcí MO Pardubice V, kterou se bude zabývat 
v rámci své pravomoci rada MO na jednání 23. 6. 2021.  

Vedoucí OE seznámila finanční výbor s jednotlivými rozpočtovými opatřeními v rámci 2. změny 
rozpočtu. Část rozpočtových opatření souvisí s novou metodikou pro vykazování převodů finančních 
prostředků mezi městem a městskými obvody na konkrétní akce, převodu podílu na místním 
poplatku za TKO a převodů do sociálního fondu, kterou vypracoval OE MmP. Dle nové metodiky se 
tyto převody prostředků nebudou vykazovat jako doposud v rámci podílu na DPH v příjmech ani ve 
financování, ale přijímané převody se objeví v příjmech a odváděné převody ve výdajích. Pro tyto 
účely jsou v rozpočtu městského obvodu vytvořeny nové části, nazvané v příjmech konsolidační 
převody - příjmy a ve výdajích konsolidační převody – výdaje, na kterých se budou tyto převody 
sledovat. Jedná se pouze o technickou záležitost, protože sice dojde ke změně celkové výše příjmů, 
výdajů a zdrojů, ale samotná výše převáděných prostředků se nemění a celkový výsledek zůstává 
stejný. Dalšími rozpočtovými opatřeními se např. upravuje výše dotace z ÚP, převádějí se ušetřené 
prostředky mezi výdajovými položkami (např. na pořízení nového traktoru pro SDÚ) a do rezervy 
(z akce stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská – Lexova). Rovněž se zvyšují 
položky určené pro rekonstrukci a provoz nové knihovny a vyčleňují se prostředky na nákup dalších 
dvou bezpečnostních kamer atd.  

Vedoucí OE rovněž informovala o tom, že v rozpočtu budou zatím v nulových částkách uvedeny akce, 
o jejichž realizaci má městský obvod zájem a na které je připravená také projektová dokumentace 
(akce v ul. Na Záboří a v ul. Do Zahrádek). 

Ing. Janeba vznesl dotaz k akci Do Zahrádek, protože se domníval, že se na diskusním fóru Pirátů 
objevila nesouhlasná vyjádření některých občanů právě k této akci. Bc. Nadrchal odpověděl, že šlo 
spíše o komentáře k akci v ul. Mikulovická. Předseda výboru Ing. Kňava vysvětlil, že ul. Do Zahrádek je 
neupravená komunikace, je zde špatný výhled při vjezdu do ulice a dle jeho rozhovorů s občany by 
úpravy přivítali. Pan tajemník požádal Ing. Janebu, aby v případě, že se na diskusním fóru objeví 
nesouhlasné názory diskutujících, pozval diskutující přímo na úřad, kde by mohli nahlédnout do 
projektových dokumentací. Ing. Kňava upozornil, že na diskusním fóru mohou mluvit i lidé, kteří 
v dané lokalitě vůbec nebydlí, a potvrdil, že je vhodné nabídnout diskutujícím občanům, aby přišli na 
úřad a probrali případné požadavky s pracovníky, kteří mají danou odbornou agendu na starosti. 

Ing. Janeba se dotázal, jakou prioritu mají nulové akce zařazené v rozpočtu. Pan tajemník uvedl, že 
prioritou je akce v ul. Mikulovická, pokud to bude technicky možné (pokud nebude problém s VAK), 
ev. Na Záboří nebo Do Zahrádek, a je rovněž připravená akce v ul. Rokycanově. Zastupitelé budou 
s podklady k těmto akcím seznámeni. Ing. Kňava ještě zdůraznil, že vysloveně prioritní je akce 
stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská - Lexova, realizace ostatních akcí se 
bude zvažovat dle aktuální situace. 
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Ing. Janeba ještě požádal o vysvětlení k rozpočtovému opatření, kterým se zvyšuje položka knihovna 
v kapitole 34 - knihovna. Vedoucí OE sdělila, že z této položky se hradí provozní výdaje, a to i zařízení 
nové knihovny, pokud nebude mít charakter dlouhodobého hmotného majetku nebo technického 
zhodnocení. Zatím jde pouze o předběžný odhad výdajů. 

Usnesení:  

Finanční výbor projednal návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021 vč. rozpočtu sociálního 
fondu a jednotlivá rozpočtová opatření v rámci této změny rozpočtu a doporučuje je zastupitelstvu 
MO k přijetí.  

Pro:  6, proti: 0, zdržel se: 0 

 
Usnesení:  

Finanční výbor projednal návrh usnesení k 2. změně rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021 vč. rozpočtu 
sociálního fondu a doporučuje ho zastupitelstvu MO k přijetí. 

Pro:   6, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Ad 3) Finanční výbor byl informován o tom, že účetní závěrku za město vč. městských obvodů 
sestavenou k 31. 12. 2020 bude schvalovat stejně jako v předchozích letech zastupitelstvo města. 
Tuto informaci obdrží zastupitelstvo MO na červnovém jednání. O schválení závěrky bude 
zastupitelstvo MO informováno na jednání v září. Finanční výbor bere tyto skutečnosti pouze na 
vědomí a nepřijal k nim usnesení. 

 

Ad 4) V rámci tohoto bodu vedl finanční výbor krátkou diskusi o bezpečnostních kamerách, mj. p. 
Štefková sdělila, že někteří občané se zajímají o výsledky z používání kamer. K tomuto bodu nebylo 
přijato žádné usnesení.  

 

Termín příštího jednání: 14. 9. 2021 v 16:00 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V 

 

 

Zapsala: Ing. Marcela Kotyková, vedoucí OE  

           

Ověřil: Ing. Jaroslav Kňava, předseda výboru   Mgr. Lenka Hamerníková 

 


