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 Zápis z 22. jednání Finančního výboru ZMO Pardubice V  

dne 1. 3. 2022 

Přítomni:  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 Jaroslav Kňava, předseda finančního výboru, Bc. Petr Dufek, Evžen Erban, Mgr. 

Lenka Hamerníková, Petra Prusáková 
 

 
Program jednání finančního výboru:  

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

2. 1. změna rozpočtu MO Pardubice V na r. 2022 

3. Výroční zpráva o činnosti finančního výboru v r. 2021 

4. Informace k odpisovému plánu pro r. 2022 

5. Různé  
 

Vedoucí OE krátce přivítala přítomné členy, omluvila nepřítomné členy a sdělila, že k zaslaným 
podkladům pro jednání nebyly ze strany členů finančního výboru vzneseny žádné dotazy ani 
připomínky. Dále informovala o tom, že předseda finančního výboru využije možnosti hlasovat per 
rollam. Následně se přešlo k jednotlivým bodům programu. 

Ad 1) Finanční výbor se zabýval čerpáním rozpočtu (rozborem hospodaření) za období leden-prosinec 
2021.  Součástí materiálu bylo rovněž čerpání rezerv, čerpání plánu společenských akcí na r. 2021 
a doplňující údaje k vybraným položkám rozpočtu.  

Vedoucí OE stručně popsala předkládaný materiál a vyzvala přítomné k podání dotazů. Paní 
Studničková se zajímala o to, zda úklid vykonávaný pracovní četou má být prováděn po obou 
stranách komunikací, protože ne vždy se to tak děje. Pan tajemník potvrdil, že by to tak mělo být, 
a požádal paní Studničkovou, aby v případě, že se vyskytnou problémy s úklidem na veřejných 
prostranstvích, kontaktovala úřad. Bohužel v současné době má pracovní četa pouze tři členy. Paní 
Studničková se dále dotázala, zda úklid sněhu zajišťuje městský obvod. Pan tajemník odpověděl, že 
úklid sněhu je záležitostí SmP. 
 
Usnesení:  
Finanční výbor projednal čerpání rozpočtu za období leden-prosinec 2021 (rozbor hospodaření k 31. 
12. 2021) a doporučuje ho zastupitelstvu MO Pardubice V ke schválení. 

Pro:  5, proti: 0, zdržel se: 0 

 
Ad 2) Finanční výbor se zabýval návrhem 1. změny rozpočtu na r. 2022. Vedoucí OE seznámila 
finanční výbor s jednotlivými rozpočtovými opatřeními v rámci 1. změny rozpočtu, upozornila na 
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přiložené mapky, které byly součástí podkladů pro jednání, a také na informace z města ke 
krajinářské studii. Dále se finanční výbor zabýval úpravou plánu společenských akcí a návrhem 
usnesení.  

V rámci 1. změny rozpočtu se navrhuje se celkem dvanáct rozpočtových opatření. Vytváří se položka 
pro dary na veřejnou zeleň a položka pro příjmy z prodeje opotřebeného malotraktoru. Dalšími 
rozpočtovými opatřením se zapojují nevyčerpané a ušetřené prostředky z r. 2021 do letošního 
rozpočtu, mj. se posiluje položka péče o zeleň, prvky a hřiště, položka investice v kapitole životní 
prostředí (mj. pořízení plánovaného solárního osvětlení), položka investice v kapitole doprava 
(pořízení zábran proti vjezdu aut na chodník v ul. Rokycanově), položka určená na projekty a položka 
určená na výdaje na knihovnu (provozní i kapitálové). Dále se zřizují dvě nové položky pro akce 
v Dražkovicích (rekonstrukce chodníku Dražkovice mezi č. p. 128 a č. p. 140 a rekonstrukce části 
chodníku Dražkovice - východ). Rovněž se navrhuje posílit položku plán společenských akcí MO 
(konkrétně akci Slavnost MO Pardubice V a Pohádkovou cestu). V souvislosti s tím bude 
zastupitelstvu předložen také návrh na úpravu plánu společenských akcí pro letošní rok. Dále se 
z podnětu města navrhuje vytvořit položku pro krajinářskou studii Dražkovice. Existuje možnosti 
získat na studii dotaci, o kterou by žádalo město.  Vedoucí OE upozornila, že ohledně studie se bude 
dále jednat s městem. Je možné, že výdaje na studii budou překvalifikovány na kapitálové a rovněž 
můžou být vyčleněné prostředky po dohodě s městem převedeny městu jako konsolidační transfer.  

Bc. Nadrchal se dotázal na to, zda v případě pořízení solárního osvětlení zajistí další provoz SmP. 
Tajemník sdělil, že SmP by si tato světla nepřevzal. P. Štefková chtěla vědět, zda v rámci nových akcí 
v Dražkovicích budou řešeny i vjezdy, což pan tajemník potvrdil. Ing. Janeba navrhl, zda by nebylo 
možné plochu v Rokycanově ul., kde najíždějí auta na chodník, upravit celkově. Pan tajemník vysvětlil, 
že v těchto místech vede teplovod, takže celkovou opravu není možné provést. Nyní je potřeba 
zabránit poškozování chodníku vjíždějícími auty. Ing. Janeba dále vyjádřil názor, že nevidí důvod pro 
zvyšování prostředků na Slavnost MO Pardubice V. P. tajemník vysvětlil, že Slavnost MO i Pohádková 
cesta jsou již tradiční akce. Bc. Nadrchal doporučil akce osobně navštívit a ověřit si tak jejich průběh 
i zájem občanů o akce. Rovněž uvedl, že na MO II se pořádá pouť, která je finančně nákladnější.  
P. Štefková potvrdila, že akce mají u občanů příznivý ohlas. Vedoucí OE doplnila, že po navrhovaném 
zvýšení by byla celková částka vyčleněná na akci Slavnost MO Pardubice V v letošním roce vyšší jen o 
6,8 tis. Kč než částka určená v upraveném plánu na tuto akci v loňském roce.  

Ing. Janeba zeptal na to, zda akce Dražkovice – II. etapa, která se zatím nemůže z technických důvodů 
realizovat, souvisí nějak s novými akcemi v Dražkovicích a zda u nich také nemůže dojít k odkladu 
z technických důvodů. Pan tajemník vysvětlil, že akce spolu nesouvisí. Bc. Nadrchal se zajímal o 
možnost provedení opravy komunikace u školky v Dražkovicích.  V uvedené lokalitě jsou rozbité 
cesty, o opravě se v minulosti již hovořilo, ale nakonec byla odložena kvůli stavbě, která v těchto 
místech probíhala. Tajemník přislíbil, že tuto záležitost projedná s panem Brožkem z OIS. Paní 
Štefková doplnila, že okolí školky nevypadá dobře a chybí tam zeleň.  

V závěru projednávání tohoto bodu vedoucí OE ještě upozornila na upravený vzhled zprávy k 1. 
změně rozpočtu. Úprava přibližuje vzhled zpráv MO týkajících se změn rozpočtu ke zprávám města a 
také zjednoduší případné předložení nových rozpočtových opatření nebo úpravy navržených 
rozpočtových opatření při jednání zastupitelstva MO. 
 
Usnesení: 
Finanční výbor projednal návrh 1. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2022 vč. rozpočtu sociálního 
fondu a jednotlivá rozpočtová opatření v rámci této změny rozpočtu a doporučuje je zastupitelstvu 
MO k přijetí.  

Pro:  5, proti: 0, zdržel se: 0 
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Usnesení: 
Finanční výbor projednal návrh úpravy plánu společenských akcí MO na r. 2022 a doporučuje ho 
zastupitelstvu MO k přijetí.  

Pro:  5, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení: 
Finanční výbor projednal návrh usnesení k 1. změně rozpočtu MO Pardubice V na r. 2022 vč. rozpočtu 
sociálního fondu a doporučuje ho zastupitelstvu MO k přijetí. 

Pro:  5, proti: 0, zdržel se: 0 
 

Ad 3) Finanční výbor se seznámil s návrhem výroční zprávy o činnosti finančního výboru za r. 2021, 
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. 2021 a souhlasí s jejím 
předložením zastupitelstvu MO k projednání.  

Pro:  5, proti: 0, zdržel se: 0 

 
Ad 4) Finanční výbor se seznámil s plánem odpisů na r. 2022. Tento plán schvaluje rada MO. Vedoucí 
OE vysvětlila, že při jejich stanovení se vycházelo z předpisů a metodiky pro ÚSC. Vedoucí OE dále 
upozornila na zkrácení doby odepisování u techniky SDÚ.  
 
Usnesení: 
Finanční výbor bere na vědomí odpisový plán na r. 2022. 

Pro:  5, proti: 0, zdržel se: 0 

 
Ad 5) Paní Studničková se zajímala o to, jak je možné, že na opravené komunikaci jsou nedlouho po 
opravě prováděny nové výkopové práce (např. Na Záboří). Pan tajemník sdělil, že v takovém případě 
musí tyto organizace opravit komunikaci v plné šíři. Městský obvod se ale u svých akcí vždy předem 
domlouvá s institucemi, které mají na starosti sítě. Někdy je to však komplikováno tím, že tyto 
organizace přesně nevědí, kdy budou mít finance na své plánované akce. Paní Studničková si dále 
ověřila, že se uskuteční karneval pro děti. K tomuto bodu se nepřijímalo žádné usnesení. 

Termín příštího jednání: 24. 5. 2022 v 16.00 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V 

 
 
 
Členové finančního výboru přítomní na jednání hlasovali osobně v průběhu jednání, předseda 
finančního výboru Ing. Kňava hlasoval per rollam (písemně). Výsledky hlasování uvedené 
u jednotlivých usnesení finančního výboru v zápisu z jednání zahrnují všechny tyto hlasy. 
 

Zapsala: Ing. Marcela Kotyková, vedoucí OE            

Ověřila: paní Eva Studničková, pověřená předsedou finančního výboru Ing. Kňavou  


