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 Zápis z jednání Finančního výboru ZMO Pardubice V  

dne 16. 6. 2020 

Přítomni:  Ing Jaroslav Kňava, předseda finančního výboru, Ing. Jiří Hájek, Bc. Jan Nadrchal, 
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  

   
Nepřítomni:    
 
 
Finanční výbor byl usnášeníschopný. 
 

 
Program jednání finančního výboru:  

1. Návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020 vč. úpravy plánu společenských akcí MO 
Pardubice V na r. 2020 

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

3. Schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019 

4. Různé 

 

Ad 1) Finanční výbor se zabýval návrhem 2. změny rozpočtu na r. 2020 a úpravou plánu 
společenských akcí MO Pardubice V na r. 2020. Vedoucí OE dále seznámila finanční výbor 
s jednotlivými rozpočtovými opatřeními v rámci 2. změny rozpočtu. 

Část rozpočtových opatření souvisí s úpravou částky předpokládané dotace z ÚP a skutečné dotace 
z úřadu práce a s přijetím dotace na monitorovací stanici. Dále se snižují příjmy z místního poplatku 
za TKO, z užívání veřejného prostranství a ze správního poplatku z ověřování. Další část rozpočtových 
opatření souvisí se zvýšením prostředků na položce péče o zeleň, prvky a hřiště, ze které bude mj. 
hrazeno stříhání plotů a pletí, upravení ploch a větší opravy dětských hřišť území MO. Dále se 
navrhuje několik rozpočtových opatření z důvodu posílení rezervy rozpočtu. V letošním roce se počítá 
s poklesem příjmů z výběru daní kvůli pandemii koronaviru, proto je potřeba zajistit rezervy na 
pokrytí tohoto poklesu. Tato skutečnost byla zohledněna již při finančním vypořádání za r. 2019, kdy 
byla většina prostředků přesunuta do rezervy rozpočtu. V rámci druhé změny rozpočtu se přímo do 
rezervy rozpočtu převádí ještě další část prostředků. V případě potřeby budou provedena další 
opatření v rámci následující změny rozpočtu. Dále je navržen z technických důvodů přesun větší části 
prostředků z akce Dražkovice na plánovanou akci stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. 
Krause - Sokolovská – Lexova. Poslední část rozpočtových opatření souvisí s tím, že někteří žadatelé 
o dotaci vzaly zpět své žádosti, a to z důvodu neuskutečnění akcí.  Ing. J. Kňava se dotázal, zda někteří 
žadatelé vznesli požadavek na úhradu již vzniklých nákladů na neuskutečněné akce. Vedoucí 
ekonomického odboru odpověděla, že tento případ zatím nenastal. Zrušené akce se týkaly zejména 
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MŠ, DDM a ZŠ. Větší či tradiční sportovní akce byly většinou přesunuty na pozdější termín s tím, že 
bude schválen dodatek k původním smlouvám o poskytnutí dotace.  

Ing. Jelínková se dotázala na přesný důvod přesunutí prostředků z akce Dražkovice. Odpověděl 
předseda finančního výboru Ing. Kňava, který uvedl, že se v tomto místě má realizovat v následujících 
letech oprava kanalizace dle plánu oprav Vak. Pokud by však tato oprava měla být provedena 
v dřívějším termínu, tak by ji musel platit městský obvod. Proto se zatím akce v Dražkovicích odsouvá. 
Doplnila Ing. Kotyková s tím, že akce stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - 
Sokolovská – Lexova se naopak už bude moci realizovat v příštím roce a že máme přislíben transfer 
na tuto akci z města. P. Štefková konstatovala, že to je rozumné řešení. 

Předseda Ing. Kňava připomenul, že je potřeba počítat se snížením příjmů v letošním roce. Ing. Hájek 
se zajímal o celkovou částku na akci „H“ (vnitroblok kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská – Lexova). 
Vedoucí ekonomického odboru sdělila, že momentálně je to 12 mil. Kč, po finančním vypořádání to 
bude 13 mil. a po rozpočtovém opatření ve 2. změně to bude výsledných 15 mil. Kč. Bc. J. Nadrchal 
potvrdil, že od města máme přislíben transfer na tuto akci, pokud budeme mít vlastní prostředky 
v tomto zvýšeném rozsahu. Kromě toho se hledá i možnost získání případné dotace na tuto akci. 

Finanční výbor se seznámil s usneseními k návrhu 2. změny rozpočtu. První část usnesení se týká 
samotné 2. změny rozpočtu, druhá část se týká úpravy plánu společenských akcí MO Pardubice na r. 
2020. Dále se finanční výbor zabýval úpravou plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2020, 
která souvisí s přesunem 225,6 tis. Kč z položky společenské akce MO Pardubice V na péči o zeleň, 
prvky a hřiště. Tyto prostředky na položce se ušetřily, protože akce Slavnost MO se z důvodu 
mimořádných opatření nekonala, takže hrazeny byly jenom již vzniklé náklady a stornopoplatek.  

Ing. Hájek požádal o vysvětlení ohledně nulového plnění u společenské akce Zelený čtvrtek 
s rozpočtovanou částkou 15 tis. Kč. Vedoucí OE sdělila, že se akce neuskutečnila. Ing. Hájek navrhl 
převod těchto prostředků do rezervy rozpočtu nebo na jinou akci, protože akce se již konat letos 
nebude a je zbytečné na ni mít rezervované prostředky. Předseda finančního výboru Ing. Kňava 
upozornil na to, že v případě přesunutí do rezervy by muselo další použití těchto prostředků 
schvalovat zastupitelstvo MO. Pan tajemník potvrdil, že se nevyčerpané prostředky využijí při jiné 
akci. Ing. Jelínková navrhla, aby tabulka s plánem společenských akcí na r. 2020, která bude uvedena 
v závěru zprávy s návrhem 2. změny rozpočtu, byla pro přehlednost doplněna o údaje o skutečném 
čerpání a zbývajících prostředcích u jednotlivých akcí a aby u akce Zelený čtvrtek byla poznámka o 
tom, že nevyčerpané prostředky budou využity na jinou akci. Členové finančního výboru s tímto 
doplněním souhlasili. 
 

Usnesení:  

Finanční výbor projednal návrh 2. 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: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

Finanční výbor projednal úpravu plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2020 a doporučuje ji 
zastupitelstvu MO k přijetí. 

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

Finanční výbor projednal návrh usnesení k 2. změně rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020 
a doporučuje ho zastupitelstvu MO k přijetí. 

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 
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Ad 2) Finanční výbor se zabýval čerpáním rozpočtu za období leden-květen 2020 (rozborem 
hospodaření k 31. 5. 2020).  Součástí materiálu bylo rovněž čerpání rezerv.  

Ing. Jelínková se dotázala na opravy v Lesoparku. Tajemník Mgr. Šmaha vysvětlil, že opravy většího 
rozsahu byly vysoutěženy a připravuje se jejich realizace. Vedoucí ekonomického odboru doplnila, že 
budou hrazeny jednak ze zbývajících prostředků z položky údržba mobiliáře v Lesoparku, jednak 
z položky péče o zeleň, prvky a hřiště. 
 
Předseda finančního výboru Ing. Kňava požádal vedoucí ekonomického odboru, aby pro příště 
posílala spolu s materiály pro jednání finančního výboru rovněž návrh usnesení k jednotlivým bodům. 
 

Usnesení:  

Finanční výbor projednal čerpání rozpočtu za období leden-květen 2020 (rozbor hospodaření k 31. 5. 
2020) a doporučuje ho zastupitelstvu MO Pardubice V ke schválení. 

Pro: 7, 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. 2019 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 se shodl, že vezme tyto skutečnosti 
pouze na vědomí a nebude k nim přijímat usnesení. 

 

Ad 4) Vedoucí ekonomického odboru doplnila informace z minulého jednání finančního výboru 
týkající se prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství po stanovenou dobu. Na 
základě podnětu z jiného městského obvodu správce místního poplatku rozšířil okruh poplatníků tak, 
aby se prominutí vztahovalo na všechny typy užívání vymezené v písm. i) článku 6 obecně závazné 
vyhlášky. Důvodem je to, že by prominutí pouze části poplatníků v rámci tohoto ustanovení mohlo 

být považováno za diskriminační.  Bude se jednat navíc o prostředky v odhadované výši kolem 
20-30 tis. Kč.  

Dále vedoucí ekonomického odboru navrhla finančnímu výboru, že by stejně jako v loňském 
roce materiál s čerpáním rozpočtu za období leden-červen poslala finančnímu výboru pouze 
e-mailem a finanční výbor by se kvůli jeho projednání nescházel. Tento materiál pak bude 
zaslán na město. Finanční výbor se bude na jednání v září zabývat aktuálnějším čerpáním za 
období leden-srpen, které rovněž projedná zastupitelstvo MO. Finanční výbor s tímto 
postupem souhlasil. 

Termín příštího jednání: 15. 9. 2020 v 16.00 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V 

 

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


