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 Zápis z 17. jednání Finančního výboru ZMO Pardubice V  

dne 25. 5. 2021 

 

 

Přítomni:  Ing Jaroslav Kňava, předseda finančního výboru, Evžen Erban, Mgr. Lenka 
Hamerníková, Ing. Jiří Hájek, Ing. David Janeba, Eva Studničková, Bc. Petra Prusáková, 
Karolína Štefková  

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

   
Nepřítomen:   Bc. Jan Nadrchal 
 
  
 
Finanční výbor byl usnášeníschopný. 
 
 

 
 

Program jednání finančního výboru:  

1. Návrh závěrečného účtu MO Pardubice V za r. 2020  

2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice V v období leden-duben 2021 

3. Informace o úpravě odpisového plánu pro r. 2021 

4. Různé 

 

 

Ad 1) Finanční výbor se zabýval návrhem závěrečného účtu vč. finančního vypořádání za r. 2020 
doplněný o finanční vypořádání s městem. V rámci závěrečného účtu finanční výbor projednal 
čerpání rozpočtu za r. 2020 vč. čerpání rezerv a čerpání na položce společenské akce MO, dále návrh 
finančního vypořádání vč. vypořádání sociálního fondu za r. 2020 a návrh rozpočtu na r. 2021 vč. 
návrhu rozpočtu sociálního fondu po zapojení finančního vypořádání za r. 2020 a jednotlivá 
rozpočtová opatření, kterými budou prostředky k rozdělení v rámci finančního vypořádání zapojeny 
do rozpočtu na r. 2021.  

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 měl rovněž k dispozici zprávu 
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z přezkoumání hospodaření za r. 2020 pracovníky KÚ Pardubického kraje. Vedoucí ekonomického 
odboru upozornila, že z přezkumu byla stejně jako v loňském roce vypracována pouze jedna celková 
zpráva za město vč. městských obvodů (originál je na městě, kopii obdržely městské obvody). Ve 
zprávě je uvedeno, že v hospodaření města a městských obvodů za r. 2020 nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. Finanční výbor měl rovněž možnost nahlédnout do účetní závěrky městského obvodu za 
r. 2020. 

V rámci finančního vypořádání se zapojuje do rozpočtu na r. 2021 zbývajících 13 730 644,15 Kč  
z r. 2020 (zahrnuje i finanční vypořádání s městem) a ze soc. fondu zbývající částka ve výši 303 313,19 
Kč z r. 2020. Většina zbývajících ušetřených či nevyčerpaných prostředků z r. 2020 byla převedena do 
rezervy rozpočtu, menší část byla přesunuta na péči o zeleň, prvky a hřiště a dále na doplnění 
zálohového přídělu do soc. fondu dle pravidel pro hospodaření s fondem V sociálním fondu jsou 
zbývající prostředky z r. 2020 v rámci finančního vypořádání zapojené na položce rezerva sociálního 
fondu.  
 
Ing. Hájek se dotázal na celkové zvýšení prostředků u rezervy rozpočtu ve výši 13 024,4 tis. Kč. 
Vedoucí OE vysvětlila, že se částka skládá jednak z převedených vlastních prostředků ve výši 12 702,4 
tis. Kč a z převedených prostředků z města ve výši 322 tis. Kč. 

Dále byl finančnímu výboru předložen následující návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V projednalo závěrečný účet MO Pardubice V  
za r. 2020 a: 

1. Souhlasí s celoročním hospodařením MO Pardubice V v roce 2020 bez výhrad; 

2. Bere na vědomí komentář k rozboru hospodaření za r. 2020, komentář k návrhu finančního 
vypořádání za r. 2020, přehledové a rozborové tabulky a přílohy závěrečného účtu;  

3. Schvaluje návrh finančního vypořádání za r. 2020 vč. návrhu finančního vypořádání sociálního 
fondu za r. 2020, upravený rozpočet na r. 2021 a upravený rozpočet sociálního fondu na r. 
2021 po zahrnutí finančního vypořádání za r. 2020, 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.“ 

Vedoucí ekonomického odboru dále upozornila, že by ještě mohlo dojít k úpravě údajů ve finančním 
vypořádání (kvůli dodatečnému přepočítání finančního vypořádání s městem, kvůli zaokrouhlování 
atd.). Pro případ, že bude nutné takové případné úpravy ještě zapracovat do závěrečného účtu, je 
vhodné přijmout usnesení, že tyto úpravy může provést vedoucí OE, která by pak o nich informovala 
finanční výbor e-mailem a ten by se již kvůli tomu nescházel. Případné rozdíly ve finančních 
prostředcích by se pak řešily mezi rezervou a položkami pro finanční vypořádání. 

Usnesení: 
Finanční výbor projednal návrh závěrečného účtu za r. 2020 (vč. sociálního fondu), upraveného 
rozpočtu na r. 2021 po zapojení finančního vypořádání za r. 2020 (vč. sociálního fondu), návrh 
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. 2020 a doporučuje je zastupitelstvu MO k přijetí. 
Pro:  8, proti:  0,  zdržel se: 0 
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Usnesení: 
Finanční výbor souhlasí s tím, že pokud dojde k úpravě ve finančním vypořádání za r. 2020  
(v důsledku přepočítání prostředků v rámci finančního vypořádání ze strany města, kvůli 
zaokrouhlování, kvůli změně ve vykazování transferů mezi městem a městskými obvody, příp. kvůli 
úpravě textu usnesení k návrhu závěrečného účtu dle pokynu z města) promítne vedoucí OE tyto 
změny do závěrečného účtu městského obvodu. Případné úpravy finančních prostředků budou 
přitom řešeny přes položky týkající se finančního vypořádání a rezervu rozpočtu. O takových 
úpravách bude vedoucí OE informovat členy finančního výboru pouze e-mailem a finanční výbor se 
nebude v takovém případě již scházet. 
Pro:   8, proti:  0,  zdržel se: 0 
  

Ad 2) Finanční výbor se zabýval čerpáním rozpočtu (rozborem hospodaření) za období leden-duben 
2021.  Součástí materiálu bylo rovněž čerpání rezerv, čerpání plánu společenských akcí a doplňující 
údaje k čerpání na položce péče o zeleň, prvky a hřiště a na položce opravy a údržba komunikací. 
Vedoucí OE podala stručný přehled o nejdůležitějších ukazatelích.  

Ing. Hájek konstatoval, že v kapitole 33 a v kapitola 27 – doprava je nízké čerpání. Dále se dotázal na 
položku rekonstrukce, investice – PD v kapitole 27, kde je nízké čerpání oproti rozpočtované částce. 
Vedoucí OE informovala o tom, že na této položce jsou rezervované prostředky na již objednané 
projektové dokumentace a část prostředků je volná k použití. Dále se z této položky bude ve 2. 
změně rozpočtu přesouvat část prostředků určená na revitalizaci parkových částí na náměstí 
Dukelských hrdinů na položku investice v kapitole 15 – životní prostředí, protože převažující 
charakter této akce je v životním prostředí. Ing. Janeba potvrdil, že se již dříve seznámil s přehledem 
rezervovaných prostředků na položce rekonstrukce, investice – PD.  

Pan tajemník dále uvedl akce v dopravě, o jejichž realizaci je možné uvažovat (Mikulovická ul., 
Rokycanova, Na Záboří), ale jejich zařazení a především přidělení prostředků na akce v rámci 
rozpočtu bude ještě nutno dořešit (např. u Mikulovické ul. je nutno koordinovat s VaK). Ing. Kňava 
připomněl, že městský obvod má vyhotovené projekty k některým akcí a že zastupitelé mohou dávat 
náměty na akce v oblasti dopravy. 

Ing. Janeba se dotázal na výsadby ve výši 16 tis. Kč. Vedoucí OE odpověděla, že lze zjistit, o jaké 
výsadby přesně se jednalo, šlo zřejmě o keře a dřeviny, p. tajemník doporučil obrátit se na vedoucí 
OIS Bc. Klátilovou. Ing. Janeba se dále zajímal o opravy po zimě, kde zatím není žádné čerpání. 
Tajemník vysvětlil, že se nebude postupovat jako v předchozích letech a řešit je jako jeden hromadný 
blok, ale spíše se budou dělat menší opravy ve vytipovaných lokalitách MO. Vedoucí OE doplnila, že 
z tohoto důvodu dojde k přesunu větší části prostředků rezervované na opravy po zimě v rámci 
položky opravy a udržování komunikací a tyto prostředky budou použity na jiné opravy komunikací. 
Ing Janeba dále chtěl vědět, na jaký účel byly čerpány prostředky na karneval pro děti, který se 
nekonal. Vedoucí OE informovala, že byly zaplaceny storno poplatky za zrušenou akci.  

Dále Ing. Janeba vznesl dotaz na projektovou dokumentaci ke knihovně a také ho zajímalo, zda byly 
zjišťovány názory občanů na to, jak by měla nová knihovna vypadat. Ing. Kňava poznamenal, že 
pokud jde o uspořádání prostor knihovny, je nejlepší nahlédnou do projektové dokumentace. Nová 
knihovna bude poskytovat obdobné služby, jako v původních prostorách, vč. možnosti posezení. Ing. 
Hájek navrhl vyvěsit pro větší informovanost občanů projektovou dokumentaci v rozsahu v rámci 
technických možností, a občané, kteří budou mít o to zájem, se budou moci k projektu vyjádřit. P. 
tajemník sdělil, že rekonstrukce knihovny byla projednávána na pracovní schůzce ZMO. Ing. Kňava 
doplnil, že z názorů občanů, se kterými v knihovně mluvil, plyne, že občané mají o služby knihovny 
zájem, s činností knihovny jsou spokojení a zajímá je hlavně to, aby v knihovně byla široká nabídka 
knih a časopisů. 
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Usnesení:  
Finanční výbor bere na vědomí čerpání rozpočtu za období leden-duben 2021 (rozbor hospodaření 
k 30. 4. 2021). 

Pro:   8, proti: 0, zdržel se: 0 
 
 
Ad 3) Finanční výbor byl seznámen s úpravou odpisového plánu na r. 2021. Plán se upravuje z důvodu 
vyřazení rozbitého multifunkčního zařízení. Úpravu plánu bude projednávat rada MO. 

 
Usnesení:  
Finanční výbor bere na vědomí úpravu odpisového plánu na r. 2021. 

Pro:   8, proti: 0, zdržel se: 0 

Ad 4) Ing. Janeba zabýval možností vybudování hřiště v oblasti Vinic investorem, který působí v této 
lokalitě. Podle jeho informací investor zaslal povolení ke kácení stromů, ve kterém byl uveden 
i mobiliář a hřiště. Tajemník sdělil, že stavební úřad MmP se vyjádřil, že záležitost bude řešit odbor 
životního prostředí. Jedná se však o podklady staršího data a vybudování hřiště nelze po investorovi 
vyžadovat. V minulosti neexistovala plánovací smlouva a jednalo se o aktivitu ze strany investora, 
takže je to v podstatě nevymahatelné. Ing. Kňava uvedl, že nyní je možnost nějakým způsobem zkusit 
ovlivnit u nově vznikající výstavby, aby investoři budovali zařízení pro občany v rámci jimi prováděné 
výstavby, ale musí to být písemně vyjádřený závazek. Je vhodné takovéto akce sledovat, uzavírat 
plánovací smlouvy a připomínkovat, ale možnosti městského obvodu jsou v tomto směru omezené. 
Ing. Hájek zdůraznil, že je potřeba apelovat přes zástupce stran v zastupitelstvu města, aby vznášeli 
vůči investorům požadavky na budování zařízení pro občany. Dále Ing. Hájek vyjádřil názor, že pokud 
je vybudování hřiště uvedeno v povolení, tak je jeho realizace vymahatelná. P. tajemník upřesnil, že 
mobiliář v povolení sice byl uveden, ale pouze v popisu od investora, nebyl tímto povolením přímo 
uložen. 

Ing. Janeba navrhl, aby za náš městský obvod byly definovány požadavky na investory ohledně 
vybudování mobiliáře a dalších záležitostí občanské vybavenosti a aby pak byly postoupeny někomu, 
kdo za město může ovlivnit realizaci těchto požadavků. P. tajemník odpověděl, že takovýto přehled 
požadavků městského obvodu byl již u nově plánované výstavby sídliště v oblasti Vinice vytvořen 
(zahrnuje mobiliář, kontejnerová stání atd.). Nyní již záleží na investorovi, jak bude postupovat. Ing. 
Kňava opět zdůraznil nutnost působení na investory přes zastupitele, ale připomněl, že zastupitelé 
nemohou zasahovat do státní správy. Ing. Hájek podtrhl význam vypracování regulačního plánu, který 
ovlivňuje a upravuje činnost investorů. 

Předseda finančního výboru v závěru navrhl, aby zápis z jednání dne 25. 5. ověřil spolu s ním i další 
navržený člen finančního výboru. 

Termín příštího jednání: 15. 6. 2021 v 16.00 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V 

Zapsala: Ing. Marcela Kotyková, vedoucí OE            

Ověřili: Ing. Jaroslav Kňava, předseda výboru 

 p. Eva Studničková, členka finančního výboru 


