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 Zápis z 14. jednání Finančního výboru ZMO Pardubice V  

dne 24. 11. 2020 

 

Přítomni:  Ing. Jaroslav Kňava, předseda finančního výboru, Ing. Jiří Hájek, Karolína Štefková,  
Bc. Jan Nadrchal, Ing. David Janeba, Evžen Erban 

 Mgr. Jiří Šmaha, tajemník ÚMO Pardubice V, 
Ing. Marcela Kotyková, vedoucí OE - tajemnice finančního výboru 

Omluveni: Bc. Petra Prusáková 
   
Nepřítomni:    
 
Host:   Jiří Rejda, DiS. – starosta MO Pardubice V  

 
Finanční výbor byl usnášeníschopný. 
 
 
 

 
Program jednání finančního výboru:  

1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice V v období leden-říjen 2020 

2. Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021 (vč. plánu společenských akcí MO), pravidla 
rozpočtového provizoria 

3. Návrh aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020-2023 

4. Směrnice pro poskytování dotací v r. 2021 

5. Různé  

 

Ad 1) Předseda finančního výboru přivítal přítomné vč. nového člena finančního výboru Ing. 
Davida Janeby, který se stručně představil. Poté se finanční výbor zabýval čerpáním rozpočtu 
MO Pardubice (rozborem hospodaření) za období leden-říjen 2020.  Součástí materiálu bylo 
rovněž čerpání rezerv. V příjmech je vidět nižší podíl na DPH, výběr místních poplatků se 
nakonec v druhém pololetí zvýšil oproti původním očekáváním. Na žádné z výdajových 
položek nedošlo k přečerpání.  

Ing. Jiří Hájek vznesl dotaz ohledně propadu podílu na DPH v letošním roce a v příštím roce. 
Bc. Jan Nadrchal odpověděl, že letošní výsledek zatím neznáme přesně, odhad příštího roku 
již město má, ale samozřejmě může dojít během příštího roku ke změně.  

 
Usnesení: 
Finanční výbor bere na vědomí čerpání rozpočtu za období leden-říjen 2020 (rozbor hospodaření 
k 31. 10. 2020).  

Pro: 6 , proti: 0, zdržel se: 0 
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Ad 2) Finanční výbor se zabýval návrhem rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021 vč. návrhu sociálního 
fondu. Rovněž se seznámil s navrženými usneseními k návrhu rozpočtu, s plánem společenských akcí 
MO Pardubice V na r. 2021 a s komentářem k návrhu rozpočtu.   

Vedoucí OE stručně popsala jednotlivé položky rozpočtu, zároveň byl k dispozici i podrobný návrh 
rozpisu rozpočtu. Příjmy jsou navrhovány ve výši 38 619,7 tis. Kč, výdaje ve výši 65 135,2 tis. Kč, 
zdroje jsou doplněny přes financování o část ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků 
převedených z r. 2020 ve výši 26 900,5 tis. Kč (převádějí se např. prostředky na akci dětské hřiště 
K Vinici a na stavební úpravy vnitrobloku kpt. Nálepky – A. Krause – Sokolovská – Lexova, protože 
akce se budou realizovat v r. 2021). Vedoucí OE upozornila na významnější rozdíly mezi  
r. 2020 a 2021, zejména jde o nižší podíl na DPH v důsledku vlivu pandemie koronaviru na 
ekonomiku. To má pak vliv i na výdajovou stránku rozpočtu. Rovněž upozornila na to, že ve sloupci 
Očekávané plnění rozpočtu na r. 2020 je uveden upravený rozpočet na r 2020 aktuální k datu 
zveřejnění (tj. po 3. změně rozpočtu a rozpočtových opatřeních k dotacím přijatých radou MO 
v říjnu).  

Pokud jde o sociální fond, příjmy sociálního fondu jsou stanoveny v částce 385 tis. Kč (základní 
zálohový příděl), výdaje v částce 646,5 tis. Kč a zdroje jsou doplněny přes financování o 261,5 tis. Kč. 
Hospodaření se sociálním fondem se bude i nadále řídit směrnicí schválenou zastupitelstvem 
v loňském roce. Dále vedoucí OE podala stručný komentář k plánu společenských akcí MO, který 
zahrnuje stejné akce jako v r. 2020 a jeho celková navržená částky je 610 tis. Kč. Vedoucí OE dále 
stručně popsala navrhovaná usnesení k návrhu rozpočtu vč. pravomocí svěřených radě MO při 
přijímání rozpočtových opatření. 

Členové finančního výboru se dále dotazovali na podrobnosti k některým položkám rozpočtu. Ing. 
Hájek se zajímal o rozdíl u provozu přípojky nám. Dukelských hrdinů. Vedoucí vysvětlila, že vyšší 
částka byla stanovena dle předchozích období, kdy se vyskytl vyšší nedoplatek za elektřinu, který však 
byl po ověření dodavatelem vrácen zpět do rozpočtu MO. Z těchto  výdajů se však hradí nejenom 
elektrická energie, ale také případné opravy.  

Ing. Hájek vznesl dotaz na důvod zvýšení celkové částky u plánu společenských akcí oproti návrhu 
schváleného plánu pro r. 2020 a navrhl vzhledem k úsporným opatřením snížení plánu společenských 
akcí na r. 2021 alespoň o 10 tis. Kč, příp. provést ještě větší snížení.  Starosta MO zvýšení plánu oproti 
r. 2020 vysvětlil tím, že zatím není jisté, zda městský obvod obdrží nějaké dary na společenské akce 
jako v letošním roce.  Předseda finančního výboru  Ing.  Kňava potvrdil, že rovněž souhlasí se 
snížením celkové částky plánu společenských akcí. Starosta MO proto navrhl provést toto snížení 
u společenské akce Opékání buřtů. Na této úpravě se nakonec shodl celý finanční výbor. Dochází tedy 
ke snížení celkové částky na rozpočtové položce společenské akce MO z původně navrhovaných 610 
tis. Kč na 600 tis. Kč, v plánu společenských akcí MO se úprava promítne u akce Opékání buřtů 
snížením o 10 tis. Kč z původních 40 tis. Kč na 30 tis. Kč. Vedoucí OE tuto úpravu zapracuje do všech 
tabulek a komentáře k návrhu rozpočtu (se současným zvýšením rezervy rozpočtu o tuto úsporu). 
Předseda finančního výboru Ing. Kňava dále požádal vedoucí OE, aby na příští jednání připravila 
tabulku s aktuálním čerpáním plánu společenských akcí v letošním roce. 

Ing. Janeba se zeptal na to, zda má městský obvod připraveno nějaké řešení v případě, že propad 
v příjmech v příštím roce bude vyšší, než se zatím očekává. Pan starosta odpověděl, že v takovém 
případě se budou krátit ty výdaje, jejichž realizace není povinná, stejně jako tomu bylo v letošním 
roce. Předseda finančního výboru  Ing. Kňava ho doplnil, že rozpočet je živým materiálem, se kterým 
se v průběhu roku neustále pracuje a provádějí se jeho změny dle aktuální situace. Ing. Hájek 
konstatoval, že podíl na DPH, který bychom měli v příštím roce obdržet, je skutečně pouze odhadem. 
Vedoucí OE uvedla, že v případě nižších příjmů v příštím roce by část snížení bylo možno pokrýt 
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z rezervy rozpočtu, část prostředků doplnit ještě převodem z letošního roku a bylo by nutno zkrátit 
výdaje na položkách, jejichž realizace není povinná. 

Dále se finanční výbor zabýval návrhem rozpočtového provizoria pro případ neschválení návrhu 
rozpočtu městského obvodu na r. 2021 (pokud nenastane situace, že rozpočtové provizorium bude 
přijímat město jako celek a stanoví jednotná pravidla rozpočtového provizoria i pro městské obvody). 
Finanční výbor neměl k samotnému návrhu provizoria připomínky, ale shodl se na tom, že nebude 
přijímat usnesení o doporučení zastupitelstvu k jeho přijetí, protože by to bylo zavádějící, ale pouze 
ho vezme na vědomí.  

Usnesení:  

1. Finanční výbor projednal návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice V na r. 2021 vč. návrhu 
rozpočtu sociálního fondu na r. 2021, plán společenských akcí MO na r. 2021 a navrhovaná 
usnesení k návrhu rozpočtu a doporučuje je Zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí.  

Pro:  6,  proti: 0, zdržel se: 0 

2. Finanční výbor souhlasí s tím, že pokud před zveřejněním návrhu rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice V na r. 2021 dojde k úpravě transferů mezi městem a městským obvody (kvůli změně 
částek nebo kvůli zaokrouhlení), provede odpovídající úpravu návrhu rozpočtu vedoucí 
ekonomického odboru, a to přesunem vůči rezervě rozpočtu, a o této úpravě bude členy 
finančního výboru informovat e-mailem. 

Pro:    6,  proti: 0, zdržel se: 0 

3. Finanční výbor projednal návrh samostatného usnesení, ve kterém jsou uvedena pravidla 
rozpočtového provizoria, a bere ho na vědomí.  

Pro:   6,  proti: 0, zdržel se: 0 

 

Ad 3) Finanční výbor se zabýval návrhem aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020-
2023. Vedoucí OE vysvětlila, že k aktualizaci dochází kvůli významnější změně v podílech na DPH. Pro 
r. 2021 se u této položky vychází z údajů od města, pro r. 2022 je odhadnuto zvýšení o 2 % a pro r. 
2023 o 8 %. Ing. Janeba se zeptal, jakým způsobem se výhled rozpočtu sestavuje. P. tajemník 
odpověděl, že se jedná o kvalifikovaný odhad. Bc. Nadrchal se dotázal na procenta zvýšení podílu na 
DPH, vedoucí OE odpověděla, že to je skutečně jenom odhad, který bude v případě větších změn 
opět aktualizován. 

Usnesení:  

Finanční výbor projednal návrhu aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020-2023 
a doporučuje ji Zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí.  

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

Ad 4) Finanční výbor se zabýval návrhem směrnice č. 28/2020: Zásady a program pro poskytování 
dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021 a její přílohami. Tato směrnice obsahuje obvyklou 
aktualizaci termínů. Kromě toho je v ní úprava navržená předsedou komise pro školství, kulturu, 
sport a mládež Ing. Randákem, která umožní ZŠ, MŠ a DDM působícím nebo sídlícím na území 
městského obvodu žádat o dotaci na aktivity a činnosti, které probíhají v rámci školního roku a 
přecházejí z jednoho kalendářního roku do druhého. Také je u tohoto typu dotací zvýšena maximální 
částka dotace. S tím pak souvisí úpravy v termínech pro vyúčtování těchto dotací, nové dílčí 
vyúčtování atd. Směrnici bude projednávat a schvalovat rada MO. 
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Usnesení:  

Finanční výbor bere na vědomí novou směrnici č. 28/2020: Zásady a program pro poskytování dotací 
z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2021 a její přílohy a nemá k nim připomínky. 

Pro:  6, proti: 0, zdržel se: 0 
 

Ad 5) Předseda finančního výboru seznámil členy s návrhem termínů jednání pro r. 2021. Jedná se 
o následující termíny: 

2. 3. 2021 
25. 5. 2021 
15. 6. 2021 
14. 9. 2021 
23. 11. 2021 
7. 12. 2021 

Členové finančního výboru vzali tyto termíny na vědomí. 

 

 

Termín dalšího jednání finančního výboru byl stanoven na 8. 12. od 16:00 hod. v zasedací místnosti 
ÚMO Pardubice V. 

 

 

 

Ověřil: Ing. Jaroslav Kňava, předseda výboru 

 

 

 Zapsala: Ing. Marcela Kotyková, vedoucí OE            


