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 Zápis z jednání Finančního výboru ZMO Pardubice V  

dne 21. 11. 2018 

 

Přítomni:  Ing Jaroslav Kňava, předseda finančního výboru, Evžen Erban, Ing. Jiří Hájek, Ing. 
Aneta Jelínková, Bc. Jan Nadrchal, Bc. Petra Prusáková, Karolína Štefková, 
Jiří Rejda, DiS., starosta - po část jednání, Mgr. Jiří Šmaha, tajemník ÚMO Pardubice 
V, Ing. Marcela Kotyková, vedoucí OE - tajemnice výboru  

   
Omluveni:  --- 
 
Nepřítomni:   --- 
 
Host:   
 
Finanční výbor byl usnášeníschopný. 
 
 

 
 

Program jednání finančního výboru:  

1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice V v období leden-říjen 2018 

2. Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019, příp. návrh rozpočtového provizoria 

3. Směrnice pro hospodaření se sociálním fondem 

4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

5. Různé  

 

 

Ad 1) Předseda finančního výboru přivítal přítomné a následně se finanční výbor zabýval 
čerpáním rozpočtu MO Pardubice (rozborem hospodaření) za období leden-říjen 2018.  Součástí 

materiálu bylo rovněž čerpání rezerv.  Vedoucí OE popsala způsob tvorby a strukturu rozpočtu a 
členění materiálu k čerpání rozpočtu. Na žádné z položek nedošlo k přečerpání. Z velkých 
akcí je plně uhrazená akce v ul. Sokolovská a oplocení prostoru pro volné pobíhání psů. 

Ing. Hájek vznesl dotaz týkající se zvýšení rozpočtu na položce určené na nákup DHM 
v kapitole vnitřní správa. Vedoucí OE vysvětlila, že se jednalo o výdaje na úpravy nábytku 
v souvislosti se zajištěním podmínek GDPR. Položka nebyla plně vyčerpána. Ing. Jelínková se 
dotázala na položku pověřenec GDPR. Pan tajemník sdělil, že jde o povinné výdaje dle 
zákona, městský obvod má svého pověřence, čímž částečně ušetřil prostředky. 
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Ing. Hájek se zajímal o čerpání na položce určené na projekty, doporučil zvýšit čerpání a 
požádal o zajištění přehledu zpracované projektové dokumentace od vedoucí OIS. Pan 
tajemník k uvedenému dodal, že není dobré vytvářet velké zásoby projektů, pokud na jejich 
realizaci nejsou prostředky, s čímž Ing. Hájek souhlasil. 
 

Usnesení:  

Finanční výbor projednal rozbor hospodaření MO Pardubice V za období leden-říjen 2018  
a  doporučuje ho zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí. 

 Pro:  7, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Ad 2) Finanční výbor se zabýval návrhem rozpočtu MO Pardubice V na r. 2019 vč. návrhu sociálního 
fondu. Rovněž se seznámil s navrženými usneseními, komentářem k návrhu rozpočtu a s plánem 
společenských akcí MO Pardubice V na r. 2019. V souvislosti s návrhem rozpočtu se také předkládá 
nová směrnice upravující hospodaření se sociálním fondem, která byla projednána v rámci bodu 3 
programu a bylo k ní přijato samostatné usnesení. 

Vedoucí OE stručně popsala jednotlivé položky rozpočtu, zároveň byl k dispozici i podrobný návrh 
rozpisu rozpočtu. Příjmy jsou navrhovány ve výši 42 619,2 tis. Kč, výdaje ve výši 52 374,2 tis. Kč, 
zdroje jsou doplněny přes financování o část ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků 
převedených z r. 2018 ve výši 10 140 tis. Kč. Vedoucí OE upozornila na významnější rozdíly mezi  
r. 2018 a 2019 (např. MO obdrží vyšší transfer ve formě podílu na sdílených daních). Příjmy sociálního 
fondu jsou stanoveny v částce 385 tis. Kč (základní zálohový příděl), výdaje v částce 591,9 tis. Kč a 
zdroje jsou doplněny přes financování o 206,9 tis. Kč. Hospodaření se sociálním fondem by se mělo 
kvůli změně v hodnotě stravenek a zvýšení podílu poskytovaného na stravenku ze sociálního fondu 
řídit novou směrnicí č. 7/2018 - Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V. Ke 
zvýšení rovněž dojde u příspěvku na stravenku z provozu. Plán společenských akcí MO zahrnuje akce 
ve výši 440 tis. Kč. Vedoucí OE rovněž upozornila na to, že v materiálu s návrhem rozpočtu je pro 
porovnání s návrhem na r. 2019 uvedeno i požadované očekávané plnění rozpočtu za r. 2018.   

K materiálu byl rovněž připojen přehled financování, kde se uvádí přehled ušetřených nebo 
nevyčerpaných prostředků z r. 2018 převáděných do r. 2019. 

Členové finančního výboru se dále dotazovali na podrobnosti k některým položkám rozpočtu. Ing. 
Hájka zajímalo zvýšení u plánu společenských akcí na r. 2019 oproti schválenému plánu na r. 2018. 
Ing. Kňava uvedl, že např. u akce Svatomartinské víno bylo již letos nutno kvůli zájmu občanů zvýšit 
částku na nákup pohoštění vč. vína pro občany. Pan starosta vysvětlil, že k posílení některých 
z položek v plánu došlo již letos (důvodem je stoupající zájem občanů, lze očekávat vyšší honoráře za 
vystoupení, nutnost zajistit pódium). Zvýšení plánu v r. 2019 oproti aktuálnímu plánu společenských 
akcí na r. 2018 tedy není již výrazné, jedná se o 19 tis. Kč. Vedoucí OE navrhla, že do plánu 
společenských akcí na r. 2019 doplní pro srovnání i údaje o plán společenských akcí na r. 2018 po 
všech provedených změnách, s čímž finanční výbor souhlasil.  

Ing. Jelínková se dotazovala na využívání sociálních sítí při komunikaci s občany. Bc. Nadrchal se 
dotázal, co se platí z položky výpočetní technika. Vedoucí OE vysvětlila, že výpočetní techniku nám 
sice spravuje magistrát, ale např. update některých programů si hradíme. Jinak z této položky lze 
hradit i případné výdaje na provoz sociálních sítí. Ing. Kňava uvedl, že při využití sociálních sítí i 
dalších prostředků komunikace s občany je vždy nutno zvážit, jaký obsah budou mít, příspěvky by 
neměly mít politický charakter, což potvrdil Ing. Hájek.  Pan tajemník informoval, že máme jako 
obvod vlastní stránky, dále jsme na stránkách města a rovněž máme facebook.  
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Kromě toho vychází zpravodaj, který má svou redakční radu a do kterého může každý přispět svým 
článkem. Ing. Kňava doporučil klást důraz na zpravodaj, uvádět v něm i nadále informace o akcích, o 
tom, co se povedlo atd.  

Bc. Nadrchal požádal o vysvětlení zvýšení na položce provoz přípojky na nám. Dukelských hrdinů. 
Vedoucí OE vysvětlila, že je to přípojka zřízená městským obvodem a jedná se o výdaje zejména na 
elektrickou energii, a to na základě letošní spotřeby. 

Ing. Hájek se zajímal o novou položku určenou na nákup kamer a na zvýšení výdajů na investice 
v kapitole 15 - životní prostředí. Vedoucí OE informovala o tom, že kamery se budou pořizovat ve 
spolupráci s městskou policií, mělo by jít o přenosná zařízení, která budou umisťována dle požadavků 
obvodu, a zatím jde pouze o předběžný odhad částky. Pokud jde o položku investice v kapitole 15 - 
životní prostředí, počítá se s pořízením nákladnějších prvků pro děti. Ing. Kňava upozornil na to, že 
v jednotlivých položkách rozpočtu by měly být určité rezervy, protože nesmí dojít k přečerpání 
rozpočtu.  

Ing. Jelínková se zajímala o stabilizační program v rámci sociálního fondu. Vedoucí OE vysvětlila, že 
jde o životní i penzijní pojištění. P. Štefková doporučila u popisu životního pojištění v čl. 4 bod č. 6 
nové směrnice místo “kapitálové“ uvést „komplexní“, s čímž finanční výbor souhlasil (viz bod 3). Ing. 
Jelínková se rovněž dotázala na položku příspěvek na reprezentaci ze sociálního fondu, p. tajemník 
vysvětlil, c je z položky hrazeno. 

Vedoucí OE stručně vysvětlila jednotlivá usnesení k návrhu rozpočtu vč. bodu č. 10 usnesení 
s doporučeným textem od vedoucího OE MmP (pro případ, že by město neschválilo rozpočet, který 
projednává až po projednání rozpočtu městského obvodu). Tento bod členové finančního výboru 
obdrželi přímo na jednání. 

Vedoucí OE upozornila členy finančního výboru, že návrh rozpočtu se musí vyvěsit před 
projednáváním v zastupitelstvu na úřední desku a rovněž se návrh odesílá na město, takže pokud 
poté dojde ke změnám v návrhu rozpočtu, projednávaly by se až na jednání zastupitelstva. 

Usnesení:  

Finanční výbor projednal návrh rozpočtu na r. 2019 vč. návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2019,  
plán společenských akcí MO na r. 2019 a navrhovaná usnesení k návrhu rozpočtu vč. doplnění bodu 
10 usnesení a  doporučuje je zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí. 

Pro: 7,  proti: 0, zdržel se: 0 

 

Ad 3) Finanční výbor projednal návrh směrnice směrnicí č. 7/2018 - Pravidla hospodaření se sociálním 
fondem MO Pardubice V, kterou se ruší dosavadní směrnice č. 7/2015. Vydání nové směrnice souvisí 
především se zvýšením hodnoty stravenky a zvýšením částky příspěvku ze sociálního fondu na 
stravenku. Dále se ve směrnici provedla některá upřesnění. Jak bylo uvedeno v bodu č. 2, finanční 
výbor souhlasil také s úpravou textu u stabilizačního programu v čl. 4 bod 6 nové směrnice navrženou 
p. Štefkovou. 

Usnesení:  

Finanční výbor souhlasí s návrhem nové směrnice č. 7/208  - Pravidla hospodaření se sociálním 
fondem MO Pardubice V vč. doplnění týkajícího se stabilizačního programu, kterou se ruší dosavadní 
směrnice č. 7/2015 - Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V. 

 Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 
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Ad 4) Finanční výbor se zabýval návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2018-2022, který 
nahradí dosavadní výhled. Vedoucí OE vysvětlila, že výhled se sestavuje povinně dle rozpočtových 
pravidel. Také stručně poslala jednotlivé části rozpočtového výhledu. 

Usnesení:  

Finanční výbor projednal návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2018-2022 a doporučuje ho 
zastupitelstvu MO k přijetí.  

Pro:  7, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Ad 5) Předseda finančního výboru seznámil členy s tabulkou obsahující údaje o prostředcích z města 
pro jednotlivé městské obvody pro r. 2019. 

 

 

Termín dalšího jednání finančního výboru byl stanoven na 11. 12. od 16:00 hod. v zasedací místnosti 
ÚMO Pardubice V. 

 

 

 

Ověřil: Ing. Jaroslav Kňava, předseda výboru 

 

 

 Zapsala: Ing. Marcela Kotyková, vedoucí OE            


