
Statutární město Pardubice -Městský obvod Pardubice III 
 
 

 

 
 

Rozpočtové opatření č. 4 
schválené Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice III 

dne 25. 04. 2022 
 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III schválilo v rámci svého usnesení č. Z/238/2022  
ze dne 25. 04. 2022 rozpočtové opatření spočívající v následujících přesunech rozpočtových 
prostředků: 
 

ZDROJE 

1. Přijaté dotace celkem  

V měsíci březnu 2022 byla s Úřadem práce ČR podepsána dohoda o vytvoření pracovního místa  
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. 
Poskytnutí příspěvku je sjednáno na dobu od 1. 4. 2022 do 31. 5. 2022, kdy součet těchto měsíčních 
příspěvků nepřekročí částku 30 000,00 Kč.  

Položka 

Dotace z veřejných rozpočtů – operační program zaměstnanost  změna o          30,0 tis. Kč 

2. Konsolidační převody - příjmy 

Do zdrojové části rozpočtu je zařazen jednorázový konsolidační převod, jako podíl města  
na investiční akci „Workoutové hřiště“, a to ve výši 342 000,00 Kč. 

Položka 

Převod jednorázový na investiční akci „Workoutové hřiště“   změna o          342,0 tis. Kč 
 

VÝDAJE 

1. Životní prostředí 

Kapitola životní prostředí se snižuje v souhrnu celkem o částku ve výši 220 000 tis. Kč. Dochází 
k úpravě dvou položek, jedna se navyšuje a jedna se snižuje. V souvislosti s dohodou o vytvoření 
pracovního místa se navyšuje položka platy zaměstnanců a náhrady v nemoci včetně pojištění – 
drobná údržba o částku 30 000,00. Kč. Z důvodu převedení realizace projektu „Výsadba stromů  
na území sídliště Dubina“ na Statutární město Pardubice se snižuje položka péče o veřejnou zeleň  
a veřejná prostranství o částku 250 000,00 Kč. Zároveň se převádí tato částka do rozpočtu 
Statutárního města Pardubice, prostřednictvím položky konsolidační převody – výdaje (viz níže).  

Položka 

platy zaměstnanců a náhrady v nemoci  
včetně pojištění – drobná údržba      změna o          30,0 tis. Kč 

péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem   změna o       - 250,0 tis. Kč 

 

  



2. Konsolidační převody - výdaje 

Do výdajové části konsolidačních převodů se navádí položka převod jednorázový na realizaci projektu 
„Výsadba stromů na území sídliště Dubina“, jelikož tuto akci bude realizovat Statutární město 
Pardubice. 

Položka 

Převod jednorázový na realizaci projektu  

„Výsadba stromů na území sídliště Dubina“    změna o        250,0 tis. Kč 

 

REZERVY 

Po provedení výše uvedených změn dochází k navýšení položky rezerva rozpočtu o částku 342 000,00 
Kč. 

Položka 

rezerva rozpočtu         změna o        342,0 tis. Kč 

 


