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 Zápis z 12. jednání Finančního výboru ZMO Pardubice V  

dne 15. 9. 2020 

Přítomni:  Ing. Jiří Hájek – pověřen vedením jednání, Karolína Štefková, Bc. Petra Prusáková, Ing. 
Aneta Jelínková, Evžen Erban 

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

Omluveni: Ing.  Jaroslav Kňava, předseda finančního výboru 
   
Nepřítomni:   Bc. Jan Nadrchal 
 
 
Finanční výbor byl usnášeníschopný. 
 

 
Program jednání finančního výboru:  

1. Návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020  

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

3. Informace o schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019 
 

4. Různé 

 

Ad 1) Finanční výbor se zabýval návrhem 3. změny rozpočtu na r. 2020 vč. sociálního fondu, 
jednotlivými rozpočtovými opatřeními v rámci 3. změny rozpočtu a přiloženým aktuálním plánem 
společenských akcí MO. 

Vedoucí OE v úvodu upozornila na to, že v rámci 3. změny bude celkem 26 rozpočtových opatření 
s tím, že poslední rozpočtové opatření nebylo uvedeno v materiálech zaslaných e-mailem a bylo 
doplněno až v tištěných materiálech pro jednání finančního výboru. Toto opatření se týká přesunu 
z položky určené na dotaci pro ZŠ NOE na akci, která se nekonala, zpět na položku příspěvky 
v kapitole 33. ZŠ již tyto prostředky vrátila na účet MO, proto se převádějí zpět na položku příspěvky, 
ze které mohou být případně znovu přiděleny jinému subjektu v rámci programu pro poskytování 
dotací.  

Dále vedoucí stručně seznámila finanční výbor se všemi rozpočtovými opatřeními. Jedná se zejména 
o opatření související s úpravou dotace z úřadu práce, s poskytnutím dotace na pumptrack od 
Pardubického kraje, s transferem od města na akci stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. 
Krause - Sokolovská – Lexova, transfer z rozpočtu městského obvodu na plánované pořízení 
bezpečnostních kamer (bude pořizovat městská policie), zvýšení předpokládaných výdajů a dotace na 
volby kvůli opatřením pro nákaze koronavirem, snížení příjmů podle skutečného vývoje 
a předpokladu do konce roku, úsporná opatření z důvodu nižších předpokládaných příjmů z daní, 
přesuny dotací z neuskutečněných akcí zpět na položku příspěvky, přesun v rámci sociálního fondu 
atd. 
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Ing. Hájek vznesl dotaz ohledně transferu z města na akci stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - 
A. Krause - Sokolovská – Lexova. Vedoucí sdělila, že transfer bychom měli dostat během podzimu,  
p. tajemník doplnil, že akce bude letos vysoutěžena a realizace proběhne v příštím roce. Dále se Ing. 
Hájek zajímal o umístění nových bezpečnostních kamer. P. tajemník odpověděl, že místa pro kamery 
jsou vytipovaná, ale definitivní rozhodnutí o umístění bude na městské policii. 

Dále se Ing. Hájek a Ing. Jelínková zajímali o to, zda u neuskutečněných akcí z plánu společenských 
akcí MO mohou vzniknout nějaké náklady. Vedoucí OE upřesnila, že menší náklady byly vynaloženy 
na neuskutečněnou akci Slavnost MO (dva dodavatelé fakturovali vynaložené výdaje a jeden z nich 
uplatnil storno poplatek), ale jednalo se o malou částku vzhledem k původnímu rozpočtu. Zelený 
čtvrtek se neuskutečnil, výdaje nevznikly. Akce Opékání buřtů byla uskutečněna a akce Pohádková 
cesta se bude konat 19. 9. Termín konání zbývajících akcí je listopad-prosinec, u nich bude záležet na 
aktuálním vývoji situace s koronavirem. 

Ing. Jelínková se zeptala na dokončení griloviště Na Vinici a na možnost pořízení dalších grilovišť. 
Vedoucí OE vysvětlila, že zatím se zbývající prostředky z položky veřejná griloviště převádějí v rámci 
úsporných opatření do rezervy rozpočtu a bylo by vhodné zatím žádné prostředky na další griloviště 
nevyčleňovat a počkat, jak se bude vyvíjet příjmová stránka rozpočtu v letošním i v příštím roce. Ing. 
Jelínková požádala, aby v rozpočtu zůstala položka na griloviště v kapitole 15 – životní prostředí 
vedená dále, i když zatím s nulovou hodnotou. Vedoucí OE potvrdila, že tento požadavek bude 
zohledněn při tvorbě rozpočtu na příští rok. Ing. Hájek připomněl, že zastupitelstvo MO se již dříve 
shodlo na tom, že se pořídí zatím jedno griloviště a k případnému pořízení dalších dojde až po 
vyhodnocení jeho provozu. Pan tajemník doplnil poznatky z dosavadního fungování griloviště, kde se 
bohužel začali zdržovat nepřizpůsobivé osoby, místo je proto kontrolované městskou policií. Poté 
bylo hlasováno o usnesení dle návrhu usnesení k tomuto bodu. 

Usnesení:  

Finanční výbor projednal návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020 a jednotlivá rozpočtová 
opatření v rámci této změny rozpočtu a doporučuje je zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí.  

Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Ad 2) Finanční výbor se zabýval čerpáním rozpočtu za období leden-srpen 2020 (rozborem 
hospodaření k 31. 8. 2020).  Součástí materiálu bylo rovněž čerpání rezerv a čerpání plánu 
společenských akcí. Vedoucí OE stručně seznámila s nejdůležitějšími ukazateli a upozornila, že na 
nižší čerpání oproti loňskému roku má rovněž vliv snaha o úsporná opatření kvůli nižším daňovým 
příjmům a dále také to, že v rozpočtu jsou velké stavební úpravy, na které si městský obvod 
shromažďuje prostředky, ale k realizaci dojde až v příštím roce. 

Ing. Jelínková se zeptala na to, zda již byly provedeny opravy v Lesoparku. Vedoucí ekonomického 
odboru sdělila, že akce je objednána a bude hrazena jednak ze zbývajících prostředků z položky 
údržba mobiliáře v Lesoparku, jednak z položky péče o zeleň, prvky a hřiště, ale zatím nebyla 
fakturovaná. P. tajemník přislíbil, že zjistí informace o stavu akce. Poté bylo hlasováno o usnesení dle 
návrhu usnesení k tomuto bodu. 

Usnesení:  

Finanční výbor projednal čerpání rozpočtu za období leden-srpen 2020 (rozbor hospodaření k 31. 8. 
2020) a doporučuje ho zastupitelstvu MO Pardubice V ke schválení. 
 

Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 
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Ad 3) Vedoucí OE informovala finanční výbor o tom, že zastupitelstvo města schválilo dne 18. 6. 2020 
účetní závěrku města vč. městských obvodů za r. 2019, a o tom, že zastupitelstvo městského obvodu 
obdrží tuto informaci ve zprávě na svém zářijovém jednání. Finanční výbor vzal tuto informaci na 
vědomí a neměl k ní žádné připomínky ani návrhy. O návrhu usnesení k tomuto bodu nebylo 
hlasováno.  
 
 
Ad 4) Finanční výbor neprojednával žádné další záležitosti, proto k tomuto bodu nebyl podán žádný 
návrh na usnesení. 

Termín příštího jednání: 24. 11. 2020 v 16.00 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V 

 

Zapsala: Ing. Marcela Kotyková, vedoucí OE           Ověřil: Ing. Jiří Hájek, pověřený vedením jednání 


