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 Zápis z 9. jednání Finančního výboru ZMO Pardubice V  

dne 18. 2. 2020 

 

Přítomni:  Ing Jaroslav Kňava, předseda finančního výboru, Evžen Erban, Ing. Jiří Hájek, Bc. Jan 
Nadrchal, Karolína Štefková, Bc. Petra Prusáková 

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

   
Omluveni:  Ing. Aneta Jelínková  
 
Host:  Jiří Rejda, DiS., starosta MO 
 
Finanční výbor byl usnášeníschopný. 
 
 

 
 

Program jednání finančního výboru:  

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

2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice V v období leden-prosinec 2019 

3. Výroční zpráva o činnosti finančního výboru v r. 2019 

4. Informace k odpisovému plánu pro r. 2020 

5. Různé  

 

 

Ad 1) Finanční výbor se zabýval návrhem 1. změny rozpočtu na r. 2020. K bodu nejprve vystoupil 
starosta MO a podal vysvětlení k rozpočtovému opatření týkajícímu se veřejného sportoviště (dráha 
pumptrack). Jedná se o dráhu pro kola (příp. bude pořízen i mobiliář) blízko plánovaného veřejného 
griloviště v prostorách Vinice. Toto sportoviště s délkou dráhy zhruba 120 m bude určeno i pro děti a 
mládež. Cílem je vytvoření příjemného místa pro setkávání občanů. Městský obvod již podal žádost o 
dotaci na Pardubický kraj. Rovněž by umístění v prostorách na Vinici nemělo být problémem, pokud 
jde o budoucí plány města s touto oblastí. Ing. Hájek se dotázal, zda na toto sportoviště dostaneme 
rovněž prostředky z města, dle sdělení pana starosty od města žádné prostředky neobdržíme.  

Dále starosta MO informoval o tom, že městský obvod jedná o umístění veřejných grilovišť také 
s občany a získal od nich několik návrhů. V nejbližší době spolu s Ing. Vařechou a Bc. Nadrchalem 
navržená místa projdou, nafotí a poté všechny podklady předloží zastupitelstvu, aby bylo možno 
vybrat nejvhodnější lokality. Ing. Hájek upozornil, že při umístění griloviště v prostorách Vinice  
(bývala vojenská plovárna) může  vzhledem k odlehlosti místa docházet k většímu znečištění 
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griloviště a okolních prostor.  Starosta jako řešení vidí např. umístění kamery. Ing. Kňava zjišťoval, zda 
bude pro zhotovení grilovišť potřeba stavební povolení. Dle informací od Bc. J. Nadrchala toto 
nebude nutné.  

Vedoucí OE dále seznámila finanční výbor s jednotlivými rozpočtovými opatřeními v rámci 1. změny 
rozpočtu.  Navrhuje se celkem pět rozpočtových opatření, mj. již výše uvedeného vytvoření položky 
pro veřejné sportoviště (pupmtrack) např.  také posílené položky investice v kapitole 15 – životní 
prostředí a přesun prostředků z loňského roku na položku určenou na akci stavební úpravy 
vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská – Lexova v kapitole 27 - doprava. Dále se 
přejmenovává nulová položka určená na parkovací plochy v ul. Jiránkova.  

Dále se finanční výbor zabýval návrhem usnesení k 1. změně rozpočtu. Ing. Hájek požádal o přesné 
vysvětlení návrhu svěřit radě MO pravomoc provádět rozpočtová opatření týkající se účelově 
přidělených transferů z veřejných rozpočtů. Vedoucí OE vysvětlila, že tato pravomoc je praktická a 
všeobecně doporučovaná, má ji rovněž rada město. Půjde o nezbytné případy, kdy by se jinak muselo 
scházet zastupitelstvo MO pouze kvůli těmto rozpočtovým opatřením, bude tedy záležet na tom, kdy 
přesně dostane městský obvod informaci a podklady o schválení dotace. Jednalo by se buď o 
rozpočtové opatření spočívající ve vytvoření nové položky určené pro přidělený transfer v dotačních 
příjmech a v současném zvýšení položky pro dotovanou akci ve výdajích (např. dotace od 
Pardubického kraje na sportoviště, pokud bude schválena), nebo rozpočtová opatření spočívající  
v přesunu z položky určené pro předpokládaný transfer v nedaňových příjmech na nově vytvořenou 
položku určenou pro přidělený transfer v dotačních příjmech (např. u dotace na volby).  

Usnesení:  

Finanční výbor projednal návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020 a jednotlivá rozpočtová 
opatření v rámci této změny rozpočtu a doporučuje je zastupitelstvu MO k přijetí.  

Pro:  6, proti: 0, zdržel se: 0 

Finanční výbor projednal návrh usnesení k 1. změně rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020 a 
doporučuje ho zastupitelstvu MO k přijetí. 

Pro:  6, proti: 0, zdržel se: 0 

 
 
Ad 2) Finanční výbor se zabýval čerpáním rozpočtu (rozborem hospodaření) za období leden-prosinec 
2019.  Součástí materiálu bylo rovněž čerpání rezerv.  

Ing. Hájek se dotázal na stav rezervy rozpočtu na konci roku 2019. Vedoucí OE uvedla, že rezerva 
rozpočtu činila 5 188,1 tis. Kč, část z ní však již byla zapojena do rozpočtu na r. 2020. Rezerva 
rozpočtu v r. 2020 bude po 1. změně rozpočtu ve výši 2 052,0 tis. Kč a rezerva na krizová opatření 200 
tis. Kč.  
 

Usnesení:  

Finanční výbor projednal zprávu s rozborem hospodaření MO Pardubice V za období leden-prosinec 
2019 a doporučuje ji zastupitelstvu MO Pardubice V ke schválení. 

Pro:  6, proti: 0, zdržel se: 0 
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Ad 3) Finanční výbor se seznámil s návrhem výroční zprávy o činnosti finančního výboru za r. 2019, 
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. 2019 a souhlasí s jejím 
předložením zastupitelstvu MO k projednání.  

Pro:  6, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Ad 4) Vedoucí OE informovala o tom, že odpisový plán na r. 2020 zatím není k dispozici, protože 
v době konání finančního výboru ještě z technických důvodů nebylo možnost uzavřít starý rok a 
otevřít nový rok v programu EMA pro sledování majetku městského obvodu a vyhotovit tento plán. 
Během několika dnů však dojde k otevření nového roku a odpisový plán pro letošní rok bude 
sestaven. Vedoucí OE tento plán pak zašle finančnímu výboru na vědomí e-mailem. Odpisový plán 
bude projednávat rada MO. Finanční výbor vzal tyto informace na vědomí 
 

Ad 5) Ing. Hájek se zmínil o tom, že je potřeba věnovat pozornost vsakovacím místům u 
předpokládaného veřejného sportoviště. Ing. Kňava se ještě vrátil k tématu úklidu na veřejných 
grilovištích, pan tajemník uvedl možnost úklidu těchto grilovišť pracovní četou.  

Vedoucí OE upozornila, že příští jednání finančního výboru je koncem května, ale v době přípravy 
podkladů pro jednání ještě nemusí být k dispozici údaje o převodech finančních prostředků od města. 
Bylo domluveno, že podklady k závěrečnému účtu vedoucí OE zašle členům finančního výboru 
s větším časovým předstihem před tímto jednáním i v tom případě, že údaje z města ještě nebudou 
známy.  

 

 

Termín příštího jednání: 26. 5. 2020 v 16.00 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V 

 

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


