
Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III 
 
 

 

 
 

Rozpočtové opatření č. 8 
schválené Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice III 

dne 19. 09. 2022 
 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III schválilo v rámci svého usnesení č. Z/257/2022  
ze dne 19. 09. 2022 rozpočtové opatření spočívající v následujících přesunech rozpočtových 
prostředků: 
 

ZDROJE 

1. Příjmy nedaňové celkem  

Z důvodu přepočítání nákladů souvisejících se zajištěním voleb do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu 
Parlamentu ČR dochází k navýšení položky předpokládaná dotace na volby o částku ve výši 
170 000,00 Kč. Dále se navádí položka předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů ve výši 40 000,00 
Kč, a to v souladu s podanou Žádostí o příspěvek na vytvoření pracovního místa v rámci veřejně 
prospěšných prací u Úřadu práce ČR v Pardubicích. 

Položka 

předpokládaná dotace na volby      změna o        170,0 tis. Kč 

předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů    změna o          40,0 tis. Kč 
 

VÝDAJE 

1. Vnitřní správa 

V kapitole vnitřní správa v souvislosti se změnou nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě se navyšuje položka platy zaměstnanců  
a náhrady v nemoci o částku 120 000,00 Kč. V souvislosti s výše uvedenou skutečností se navyšuje  
i položka sociální, zdravotní a zákonné pojištění, a to o částku ve výši 41 000,00 Kč. Dále se navyšuje 
položka pohoštění o částku ve výši 15 000,00 Kč, pro jejíž pokrytí se snižuje položka ostatní provozní 
výdaje MO o částku 15 000,00 Kč. Položka zajištění voleb se navyšuje o částku 170 000,00 Kč. 

Položka:  

platy zaměstnanců a náhrady v nemoci     změna o         120,0 tis. Kč 

sociální, zdravotní a zákonné pojištění     změna o            41,0 tis. Kč 

pohoštění         změna o            15,0 tis. Kč 

ostatní provozní výdaje MO      změna o          -15,0 tis. Kč 

zajištění voleb        změna o         170,0 tis. Kč 

2. Životní prostředí 

V kapitole životní prostředí se v souvislosti s podanou žádostí o příspěvek na vytvoření pracovní 
příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací u Úřadu práce ČR v Pardubicích a předpokladu 
následného uzavření dohody o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací 
navyšuje položka platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění – drobná údržba o částku 



40 000,00 Kč. Z důvodu převedení a zajištění pořízení kamer určených k monitorování veřejného 
pořádku v ulicích Věry Junkové a K Lesu na Městskou policii Pardubice, se snižuje položka péče  
o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem o částku 290 000,00 Kč. Zároveň se tato částka převádí 
do rozpočtu Statutárního města Pardubice (Městské policie). 

Položka:  

platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění – drobná údržba změna o            40,0 tis. Kč 

péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem   změna o        -290,0 tis. Kč 

3. Školství, mládež, sport a kultura 

V rámci kapitoly školství, mládež, sport a kultura se v souvislosti se změnou nařízení vlády  
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě navyšuje položka 
knihovna – platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění o částku 27 000,00 Kč. 

Položka 

knihovna – platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění  změna o            27,0 tis. Kč 

4. Konsolidační převody - výdaje 

Do výdajové části konsolidačních převodů se navádí položka převod jednorázový pro MP –  
na pořízení kamer (Věry Junkové a K Lesu) ve výši 290 000,00 Kč, jelikož jejích pořízení pro městský 
obvod zajišťuje Městská policie Pardubice. Dále se navyšuje položka převod jednorázový na realizaci 
projektu „Výsadba stromů na území sídliště Dubina“, a to o částku 85 000,00 Kč, jelikož celková 
kalkulace projektu činí 334 967,69 Kč včetně DPH a městský obvod již převedl do rozpočtu 
Statutárního města Pardubice částku ve výši 250 000,00 Kč.  

Položka 

převod jednorázový pro MP - na pořízení kamer (Věry Junkové a K Lesu) změna o         290,0 tis. Kč 

převod jednorázový na realizaci projektu  
„Výsadba stromů na území sídliště Dubina“    změna o            85,0 tis. Kč 
 

REZERVY 

Po provedení výše uvedených změn dochází ke snížení položky rezerva rozpočtu o částku ve výši  
273 000,00 Kč. 

Položka 

rezerva rozpočtu        změna o      -273,0 tis. Kč 

 


