
Dotaz ze dne 14.12. 2012 
Č.j. 73408/2012 , Žádost o informaci – Investiční akce v Městském obvodě 
Pardubice VI 
 

Ve smyslu zákona 106/1999 Sb. Vás žádám o poskytnutí těchto informací: 
 
S jakými investičními akcemi v Městském obvodě VI počítá rozpočet města Pardubic na rok 2013 
schválený Zastupitelstvem města dne 11.12.2012. Prosím o přehled akcí s uvedením částky, 
která bude na jednotlivé akce poskytnuta z prostředků města a částky, která bude pokryta 
z dotací. 
 

 
Odpověď na dotaz ze dne 21. 12. 2012 
 

tímto Vám poskytuji informaci, o kterou jste žádala Magistrát města Pardubic svým dopisem ze 
dne 14.12.2012. Rozpočet Statutárního města Pardubic (SmP) byl schválen Zastupitelstvem 
města 11.12.2012  
a je zveřejněn na internetových stránkách města www.pardubice.eu  v sekci Úřad/ Důležité 
informace / Hospodaření města / Rozpočet města 
(http://www.pardubice.eu/urad/radnice/dulezite-informace/hospodareni-mesta/rozpocet-
mesta.html). Zde naleznete nejen rozpočet pro rok 2013, ale i rozpočty města schválené 
v minulých letech (od roku 2004).  
V roce 2013 je v rozpočtu pro MO VI Pardubice – Svítkov vyčleněno celkem 18 359 tis. Kč. 
V současné době není ve schváleném  rozpočtu SmP řešena konkrétní investiční akce. Schválené 
finanční toky do rozpočtu Městského obvodu VI - Svítkov v roce 2013 přikládám. 
Dále bych Vás chtěl informovat, že od roku 2007 do roku 2012 bylo na investiční akce v rámci 
MO VI Pardubice – Svítkov vyčleněno z rozpočtu města Pardubic celkem téměř čtvrt miliardy Kč. 
Na jednoho obyvatele MO VI - Svítkov tak připadlo za tuto dobu celkem více jak 46 tis. Kč 
investic, s ročním průměrem téměř 7,8 tis. Kč na obyvatele, což je např. 2x více než připadlo na 
obyvatele Polabin či Dukly a dokonce více jak čtyřnásobek než připadalo na Rosice, které mají 
přibližně stejný počet obyvatel. Přehled investičních akcí dle jednotlivých městských obvodů 
naleznete také na výše uvedených internetových stránkách v sekci Informace pro občany MO VI.    
 
 
Příloha : Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2013 
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