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Rada města Pardubic, dne 09. listopadu 2022 

 

 

Předkladatel: Rychtecký Jakub (náměstek primátora) 

Zpracovatel: Chvojka Renata Arwen (odbor ekonomický) 

Nečas Ondřej (vedoucí ekonomického odboru) 

Organizační jednotka: Odbor ekonomický 

Konzultováno:  

Projednáno:  

Vliv na rozpočet: Ano - jedná se o XI. změnu rozpočtu města Pardubic na rok 2022 

Vliv na strategický plán: Ne 

Návrhy usnesení návrhů celkem: 41 

návrhů doporučených ke schválení: 41(1 - 41) 

návrhů nedoporučených ke schválení: 0 

 

XI. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2022 

 

Návrh usnesení č. 1 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/034/2022 

 
Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 366. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

25,0 tis. z běžných výdajů položky "Separovaný sběr" na běžné výdaje položky "Opravy a udržování 

majetku ve správě OŽP" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 
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Důvodová zpráva 

Přesun finančních prostředků na zajištění servisu, údržby a čištění podzemních kontejnerů na 

separovaný sběr umístěných v lokalitě tř. Míru a v ul. Na Hrádku. Tyto kontejnery vykazují známky 

opotřebení a znečištění. Od jejich instalace nebyla provedena jejich zásadní rozsáhlejší údržba. 

Jednalo se pouze o běžnou údržbu. 

 
 

Návrh usnesení č. 2 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/035/2022 

 
I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 367. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

300,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - Ukrajina" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "BD Husova - vybavení" (správce 914 - Kancelář 

tajemníka). 

II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 367. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

222,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - Ukrajina" (správce 914 - Kancelář 

tajemníka) na běžné výdaje položky "BD Husova - vybavení" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

Důvodová zpráva 

I. Finanční prostředky na vybavení 51 zrekonstruovaných bytů v bytovém domě Husova 1116-1119, 

které budou užívat uprchlíci z Ukrajiny. Konkrétně se jedná o nákup jídelních setů (stůl a 4 židle) a 

úložných regálů. 

II. Finanční prostředky byly použity na nákup kompletního vybavení 8 bytů v BD Husova pro uprchlíky 

z Ukrajiny. Konkrétně byly zakoupeny lednice, pračky, židle, stoly, komody, úložné boxy, rychlovarné 

konvice, postele, přikrývky, aj. Jedná se přesun finančních prostředků z důvodu nastavení rozpočtové 

a účetní správnosti. 

 
 

Z celkového počtu 41 návrhů usnesení pouze návrh č. 1 a 2 je rozpočtovým opatřením. 

 


