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 Zápis z 4. jednání Finančního výboru ZMO Pardubice V  

dne 13. 5. 2019 

 

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

  
Ing. Marcela Kotyková, vedoucí OE - tajemnice výboru  

   
Omluveni:  Ing. Aneta Jelínková  
 
Host:   
 
Finanční výbor byl usnášeníschopný. 
 
 

 
 

Program jednání finančního výboru:  

1. Návrh závěrečného účtu MO Pardubice V za r. 2018 

2. Čerpání rozpočtu za období leden-duben 2019 

 
Ad 1) Finanční výbor se zabýval návrhem závěrečného účtu vč. finančního vypořádání za r. 2018 
doplněný o finanční vypořádání s městem.  

Finanční výbor projednal čerpání rozpočtu za r. 2018 vč. čerpání rezerv a čerpání na položce 
společenské akce MO, dále návrh finančního vypořádání vč. vypořádání sociálního fondu za r. 2018 
a návrh rozpočtu na r. 2019 vč. návrhu rozpočtu sociálního fondu po zapojení finančního vypořádání  
za r. 2018 a jednotlivá rozpočtová opatření, kterými budou prostředky k rozdělení v rámci finančního 
vypořádání zapojeny do rozpočtu na r. 2019. Vedoucí OE upozornila, že pravděpodobně ještě dojde 
k úpravám, pokud jde o aktuální rozpočet před finančním vypořádáním z důvodu možného schválení 
dotací a souvisejících rozpočtových opatření na jednání rady během května a června, což samozřejmě 
nemůže být v materiálu nyní zobrazeno.  

Dále byly projednány pomocné a přehledové tabulky (např. přehled poskytnutých dotací dle 
příjemců, přehled přijatých dotací, přehled o čerpání na položce společenské akce MO, přehled o 
stavu a pohybu majetku a o pohledávkách). Finanční výbor se rovněž seznámil se zprávou 
z přezkoumání hospodaření za r. 2018 a jejím závěrem, ve kterém bylo uvedeno, že v hospodaření za 
r. 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Finanční výbor měl rovněž možnost nahlédnout do účetní 
závěrky za r. 2018. 

 
V rámci finančního vypořádání se zapojuje do rozpočtu na r. 2019 zbývajících 6 256 976,48 Kč  
z r. 2018 (zahrnuje i finanční vypořádání s městem) a ze soc. fondu zbývající částka ve výši 199 939,29 
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Kč z r. 2018.  Prostředky z finančního vypořádání jsou určené na zvýšení položky opravy a údržba 
v kapitole 27 - doprava, na akci v oblasti dopravy, na péči o zeleň a dále na doplnění zálohového 
přídělu do soc. fondu dle pravidel pro hospodaření s fondem a na zvýšení rezervy rozpočtu. 
V sociálním fondu jsou zbývající prostředky z r. 2018 v rámci finančního vypořádání zapojené na 
položce rezerva sociálního fondu a na příspěvek na reprezentaci.  
 
Ing. Hájek vznesl dotaz k akci stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky - A. Krause - Sokolovská – 
Lexova. Vedoucí OE vysvětlila, že jde o plánovanou akci většího rozsahu, proto městský obvod 
postupně shromažďuje prostředky k její realizaci. Bc. Jan Nadrchal doplnil, že je snaha získat na její 
provedení prostředky z města. Dále se Ing. Hájek dotázal na místní poplatky za zábor veřejného 
prostranství, konkrétně se zajímal o akci mezi prodejnou Barum a úřadem práce (ul. B. V. Kunětické), 
kde probíhá zábor. Vedoucí OE uvedla, že povolování záborů má na starosti odbor investiční a 
správní, místní poplatky odbor ekonomický. Ing. Hájek uzavřel tuto záležitost s tím, že na nejbližším 
jednání strategické komise požádá vedoucí OIS o informaci k tomuto záboru. 
 

Dále byl finančnímu výboru předložen následující návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednalo závěrečný účet MO Pardubice V  
za r. 2018 a: 

1. Souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice V v roce 2018 bez výhrad; 

2. Bere na vědomí komentář k rozboru hospodaření za r. 2018, komentář k návrhu finančního 
vypořádání za r. 2018, přehledové a rozborové tabulky a přílohy závěrečného účtu;  

3. Schvaluje návrh finančního vypořádání za r. 2018 vč. návrhu finančního vypořádání sociálního 
fondu za r. 2018 a návrh aktuálního rozpočtu na r. 2019 a aktuálního rozpočtu sociálního 
fondu na r. 2019 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2018, které jsou uvedené 
v tabulkové části zprávy, a rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu finančního 
vypořádání. Částku finančního vypořádání mezi městem a městským obvodem uvedenou 
v návrhu schvaluje přitom zastupitelstvo městského obvodu s podmínkou, že ji schválí rovněž 
Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání.“ 

 

Usnesení:  

Finanční výbor projednal návrh závěrečného účtu za r. 2018, aktuálního rozpočtu na r. 2019 po 
zapojení finančního vypořádání za r. 2018 (vč. sociálního fondu), rozpočtových opatření v rámci 
návrhu závěrečného účtu (vč. doplnění o finanční vypořádání s městem), pomocné a přehledové 
tabulky k závěrečnému účtu a návrh usnesení k návrhu závěrečného účtu za r. 2018 a doporučuje je 
zastupitelstvu MO k přijetí. 

Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Finanční výbor souhlasí s tím, že pokud dojde k úpravě ve finančním vypořádání s městem (např. 
i v důsledku zaokrouhlování), bude vedoucí OE o této úpravě informovat pouze e-mailem a finanční 
výbor se nebude k tomu scházet. Pokud dojde v rámci finančního vypořádání s městem ke zvýšení či 
snížení prostředků mezi městem a městským obvodem a nebude se jednat pouze o změnu 
v zaokrouhlení rozpočtované částky, bude tato úprava provedena přes snížení nebo zvýšení rezervy 
rozpočtu. 

Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 
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Ad 2) Finanční výbor se zabýval čerpáním rozpočtu (rozborem hospodaření) za období leden-duben 
2019.  Vedoucí OE seznámila finanční výbor s nejvýznamnějšími položkami v příjmech a ve výdajích. 
Součástí materiálu bylo rovněž čerpání rezerv a čerpání plánu společenských akcí MO v r. 2019. Na 
žádné z výdajových položek nedošlo k přečerpání, příjmy se vyvíjejí přiměřeně.  
 
Usnesení: Finanční výbor bere na vědomí čerpání rozpočtu za období leden-duben 2019. 

Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Termín příštího jednání: 13. 6. od 16.00 

 

Zapsala: Ing. Marcela Kotyková, vedoucí OE            

Ověřil: Ing. Jaroslav Kňava, předseda výboru 


