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Rozpočtové opatření č. 5 
schválené Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice III 

dne 26. 6. 2017 
 
 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III schválilo v rámci svého usnesení č. Z/162/2017 

ze dne 26. 6. 2017 rozpočtové opatření spočívající v následujících přesunech rozpočtových 

prostředků: 

  

 

 

 

 

ZDROJE  

 

1. Příjmy nedaňové celkem – Přijaté dotace celkem 

Dle schválené dohody o využití veřejně prospěšných prací z roku 2016 byly zaměstnáváni dva 

pracovníci, po vyúčtování příslušných nákladů je převáděná dotace až s dvouměsíčním zpožděním. 

Proto dojde k navýšení v přijatých dotacích o uvedenou částku 2x28 tis. Kč.  

Položka      dotace z veř. rozpočtů– aktivní politika zaměstnanosti       změna  o   56 tis. Kč 

 

2. Financování celkem 

Finanční vypořádání s městem Pardubice za rok 2016 je ve výši 1,5 tis. Kč (viz. závěrečný účet).  

Tato částka zahrnuje příjmy z nájemného pozemků, příjmy z reklamních zařízení za rok 2016 a 

vypořádání nákladů na volby. Dále pak oproti předešlým letům je zde vyúčtování nákladů za 

energie a aktualizaci software ASPI. Výše finančního vypořádání byla ve schváleném rozpočtu 

uvažována v obdobné výši jako v předešlém roce a to 200 tis. Kč, dochází tedy ke snížení 

financování vlivem finančního vypořádání za rok 2016 o částku -198,5 tis. Kč 

Položka finanční vyrovnání s MmP  změna o  -198,5 tis. Kč 

 

 

 



VÝDAJE               

1. Vnitřní správy 

Energie (teplo, voda) v námi užívaných prostorách je od letošního roku hrazená prostřednictvím 

vypořádání se Stat. městem Pardubice, kde je již příslušná částka 133 tis. Kč zahrnuta (viz. 

závěrečný účet). Proto budou poníženy náklady ve vnitřní správě o předpokládanou částku na vodu 

a teplo. 

Položka  ostatní provozní náklady ÚMO                                         změna o   -133 tis. Kč          

                

2. Životní prostředí 
V rámci kapitoly životního prostředí jsou třeba pokrýt zvýšené náklady na nákup a dovoz zeminy, 

kterou budou upraveny větší nerovnosti na travnatých plochách (např. po odstranění dožilých 

klepačů a sušáků) a dále na postřik trávníků pro likvidaci dvouděložných plevelů. 

Položka  oprava a údržba komunikací změna o      40 tis. Kč 

 

3. Školství, mládež, sport a kultura 

Zde jde o navýšení finančních prostředků na investici do knihovny – nákup nového nábytku pro 

provoz knihovny. 

Položka  provoz městské knihovny     změna o  100 tis. Kč 

  

REZERVY 
 

Pro pokrytí finančního vypořádání se Statutárním městem Pardubice za rok 2016 a další změny jsou 

uvolněny finanční prostředky z rezervy rozpočtu ve výši 149,5 tis. Kč.  

Položka rezerva rozpočtu            změna o -149,5 tis. Kč 
 
 

 

 

Seznam příloh: 
 

Tabulková část 2. změny rozpočtu 2017 – zdroje a výdaje  

 

 


