
Statutární město Pardubice -Městský obvod Pardubice III 
 
 

 

Rozpočtové opatření č. 1 
schválené Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice III 

dne 24. 02. 2020 
 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III schválilo v rámci svého usnesení č. Z/112/2020 
ze dne 24. 02. 2020 rozpočtové opatření spočívající v následujících přesunech rozpočtových 
prostředků: 
 

ZDROJE 

1.  Financování  

Ve zdrojové části rozpočtu dochází k navýšení o zapojení finančních prostředků z roku 2019  
o částku 6.733,6 tis. Kč. Celková částka finančních prostředků z předchozího roku činí  
16.733.575,82 Kč, přičemž částka 10.000 tis. Kč jako zapojení finančních prostředků z minulých let 
je již součástí schváleného rozpočtu roku 2020.  

Položka 

zapojení finančních prostředků minulých let změna o 6.733,6 tis. Kč 
 

VÝDAJE 

1. Životní prostředí 

Do kapitoly životní prostředí se navádí částka 1.500 tis. Kč na realizaci investiční akce 
„Kontejnerová stanoviště E. Košťála 957-958“. 

Položka 
Kontejnerová stanoviště E. Košťála 957-958     změna o 1.500 tis. Kč 

2. Doprava 

Do kapitoly doprava jsou navedeny prostředky na realizaci následujících investičních akcí „Oprava        
chodníku Sezemická x Věry Junkové x Bezdíčkova – po dokončení kanalizace“ ve výši 1.700 tis. Kč, 
„Úpravy pro zvýšení bezpečnosti Jana Zajíce“ ve výši 1.600 tis Kč, „Zvýšení bezpečnosti dětí při 
cestě do ZŠ Studánka – SO 103 Ve Stezkách x Luční“ ve výši 1.200 tis. Kč a „Vybudování parkovacích 
míst v ulici Na Okrouhlíku před čp. 1247“ ve výši 1.500 tis Kč. 

Položka 
oprava chodníku Sezemická x Věry Junkové x Bezdíčkova – po dokončení kanalizace 
 změna o 1.700 tis. Kč 
úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ulici Jana Zajíce    změna o 1.600 tis. Kč 
zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do ZŠ Studánka – SO 103 Ve Stezkách x Luční 

změna o 1.200 tis. Kč 
vybudování parkovacích míst v ulici Na Okrouhlíku před čp. 1247  změna o 1.500 tis. Kč 

 

REZERVY 

Na pokrytí výše uvedených investičních akcí byly použity finanční prostředky z rezervy rozpočtu  
ve výši 766,4 tis. Kč. 

Položka 
 rezerva rozpočtu změna o -766,4 tis. Kč 


