
1 
 

Výroční zpráva o činnosti Finančního výboru  
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V  

za r. 2019 

 
Předkládaná zpráva informuje o činnosti finančního výboru v r. 2019. Finanční výbor byl zřízen 
Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice V dne 31. 10. 2018. Finanční výbor je sedmi-
členný.  
 

Dle § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předpisů, je úkolem finančního výboru 
především provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městského ob-
vodu. Tento úkol finanční výbor v uvedeném období řádně plnil.  
 

V r. 2019 proběhlo celkem šest jednání finančního výboru. Na každém ze svých jednání byl 
finanční výbor usnášeníschopný. Na únorovém jednání se finanční výbor zabýval především 
návrhem 1. změny rozpočtu na r. 2019, a to jak příjmovou a výdajovou částí rozpočtu, tak 
zapojením části finančních prostředků z předchozích let. Finanční výbor také kontroloval 
čerpání rozpočtu za období leden-prosinec 2018. Finanční výbor se dále seznámil se zněním 
výroční zprávy o činnosti za období říjen-prosinec 2018 a s odpisovým plánem pro r. 2019.  
 
Na květnovém jednání finanční výbor projednával zejména návrh závěrečného účtu MO Par-
dubice V za r. 2018 vč. příloh, účetní závěrky a zprávy z přezkoumání hospodaření, rozpočtová 
opatření navržená v souvislosti se zapojením prostředků z r. 2018 do rozpočtu a rozpočet na 
r. 2019 po zapojení těchto prostředků. Rovněž se zabýval návrhem usnesení k závěrečnému 
účtu za r. 2018. Dalším bodem bylo čerpání rozpočtu za období leden-duben 2019. 
 
Při červnovém jednáním finanční výbor posuzoval především návrh 2. změny rozpočtu na r. 
2019 a čerpání rozpočtu za období leden-květen 2019. Dále byl informován o tom, že účetní 
závěrku sestavenou k 31. 12. 2018 za město vč. městských obvodů bude na svém jednání 
schvalovat zastupitelstvo města. Rovněž byl informován o úpravě odpisového plánu na r. 
2019. 
 
Na zářijovém jednání finančního výboru se finanční výbor především zabýval návrhem 3. 
změny rozpočtu na r. 2019 a čerpáním rozpočtu za období leden-srpen 2019. Rovněž obdržel 
informaci o schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2018. Dále vedoucí OE sdělila finanč-
nímu výboru informace o tom, že v srpnu byl zahájen provoz platebních terminálů na po-
kladně.  
 
V listopadu projednával finanční výbor čerpání rozpočtu za období leden-říjen 2019. Dále se 
zabýval návrhem rozpočtu na r. 2020, a to příjmy, výdaji i sociálním fondem, a podrobným 
rozpisem návrhu rozpočtu. Rovněž se seznámil s návrhem usnesení k návrhu rozpočtu a ná-
vrhem nové směrnice k hospodaření se sociálním fondem.  Dalším bodem jednání byl návrh 
střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2023. Finanční výbor se také vyjadřoval 
k návrhu směrnice č. 28/2019 Zásady a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardu-
bice V v r. 2020. 
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Na prosincovém jednání se finanční výbor zabýval čerpáním rozpočtu za období leden-listopad 
2019 a posuzoval návrh 4. změny rozpočtu vč. rozpočtových opatření. 
 
Kromě toho byl finančnímu výboru stejně jako v předchozích letech měsíčně e-mailem zasílán 
podrobný přehled k čerpání rozpočtu městského obvodu. Dále byl finanční výbor e-mailem, 
příp. i telefonicky, informován o rozpočtových opatřeních nesouvisejících s poskytováním do-
tací, která v r. 2019 schválila rada městského obvodu. 
 
Při sledování a kontrole hospodaření v r. 2019 finanční výbor nezjistil nedostatky v hospoda-
ření městského obvodu. 
 


