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Rozpočtové opatření č. 7 

schválené Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice III 
dne 20. 12. 2021 

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III schválilo v rámci svého usnesení č. Z/211/2021  
ze dne 20. 12. 2021 rozpočtové opatření spočívající v následujících přesunech rozpočtových 
prostředků: 
 
 

ZDROJE  

1.   Příjmy nedaňové celkem 

Dochází k zapojení položky přijaté neinvestiční dary, protože v měsíci listopadu byla uzavřena darovací 
smlouva se společností GASCO s.r.o. na částku 77.368,00 Kč. Dále se snižuje položka předpokládané 
dotace na volby o částku 550.000,00 Kč, jelikož v prosinci nám bude poukázána poměrná část dotace. 

Položky: 

Přijaté neinvestiční dary       změna o             77,4 tis. Kč 

Předpokládaná dotace na volby     změna o                     - 550,0 tis. Kč 

2.   Přijaté dotace celkem 

Touto změnou zapojujeme poměrnou část dotace ve výši 455.390,04 Kč na volby  
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zbylá částka bude předmětem finančního vypořádání dle 
konečného vyúčtování. Dále byla dodatkem č. 1 prodloužena dohoda o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, a to do 30. dubna 2022 (původní dohoda byla  
do 31. října 2021). Z důvodu výše uvedené skutečnosti dochází k přepočtu dotace a navyšuje se  
o částku 15.000,00 Kč. 

Položka: 

Dotace na volby do PS Parlamentu ČR    změna o           455,4 tis. Kč 

Dotace z veřejných rozpočtů – operační program zaměstnanost 

         změna o              15,0 tis. Kč 

3.   Konsolidační převody - příjmy 

Touto změnou zapojujeme příjem od Statutárního města Pardubice na pokrytí výdajů městského 
obvodu při konání místního referenda Zelená brána. 

Položka: 

Referendum Zelená brána      změna o             22,2 tis. Kč 

VÝDAJE  

1.   Životní prostředí 

V souvislosti s uzavřeným dodatkem k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací dochází k úpravě částky přijaté dotace, která má dopad i do výdajové části 
rozpočtu. Jedná se o částku ve výši 15.000,00 Kč.  



Položka:  

Platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění – drobná údržba    
         změna o                         15,0 tis. Kč 

REZERVY 

Po provedení výše uvedených změn dochází k navýšení položky rezerva rozpočtu o částku ve výši 
5.000,00 Kč.  

Položka:  

Rezerva rozpočtu       změna o                             5,0 tis. Kč 

 


