
Městský obvod – statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02  PARDUBICE 

Rozpočtové opatření č. 2 
 

Schváleno RMO č. 55 dne 14.06.2021 

 

Usnesení č. 532 55/06/21     (pro 5, proti 0, zdrž. 0)  

Rada MO Pardubice I  

1. s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 2 – úpravu rozpočtu dle pokynů MMP. Rozpočtové opatření zahrnuje na příjmové straně rozpočtu 

zrušení minusových položek „Odvod části poplatku za TKO“ ve výši Kč -10.937.300,00 a „Zálohový příděl z rozpočtu do 

sociálního fondu“ ve výši Kč - 622.000,00 a přejmenování kapitoly 4 na „Přijaté konsolidační transfery, přijaté dotace“, 

přičemž v této kapitole zřizujeme novou položku „Finanční vypořádání s MMP“, prozatím v nulové výši. Na výdajové 

straně rozpočtu zřizujeme novou kapitolu „Odeslané konsolidační transfery“ a rozpočtujeme na ni položky „Odvod části 

poplatku za TKO“ ve výši Kč 10.937.300,00 a „Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu“ ve výši Kč 622.000,00;  

2. u k l á d á  

předložit jej zastupitelstvu MO Pardubice I ke schválení.  

Termín: 23. 6. 2021  

Zodpovídá: Martina Tomanová, OE 
 

Schváleno ZMO č. 14 dne 23.06.2021 

 

Usnesení č. 98Z   14/06/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření č. 2 – úpravu rozpočtu dle pokynů MMP. Rozpočtové opatření zahrnuje na příjmové straně rozpočtu 

zrušení minusových položek „Odvod části poplatku za TKO“ ve výši Kč -10.937.300,00 a „Zálohový příděl z rozpočtu do 

sociálního fondu“ ve výši  

Kč -622.000,00 a přejmenování kapitoly 4 na „Přijaté konsolidační transfery, přijaté dotace“, přičemž v této kapitole 

zřizujeme novou položku „Finanční vypořádání s MMP“, prozatím v nulové výši. Na výdajové straně rozpočtu zřizujeme 

novou kapitolu „Odeslané konsolidační transfery“ a rozpočtujeme na ni položky „Odvod části poplatku za TKO“ ve výši 

Kč 10.937.300,00 a „Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu“ ve výši Kč 622.000,00; 

 
 
               

        Martina Tomanová 

        referentka OE UMO Pardubice I 

 

Zveřejněno dne 01.07.2021 

SU OdPa Pol Orj Org UZ MD D Popis 

231  1211    +10.937.300,00  Odvod části poplatku za TKO 

231 6330 5347     +10.937.300,00 Odvod části poplatku za TKO 

231  8115    +622.000,00  Zálohový příděl z rozpočtu do SF 

231 6330 5342     +622.000,00 Zálohový příděl z rozpočtu do SF 


