
Statutární město Pardubice -Městský obvod Pardubice III 
 
 

 

Rozpočtové opatření č. 1 
schválené Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice III 

dne 23. 02. 2021 
 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III schválilo v rámci svého usnesení č. Z/169/2021  
ze dne 23. 02. 2021 rozpočtové opatření spočívající v následujících přesunech rozpočtových 
prostředků: 
 

ZDROJE 

1. Příjmy  

V příjmové části rozpočtu dochází ke snížení položky jednorázového transferu vůči Statutárnímu městu 
Pardubice na realizaci investiční akce „Regenerace panelového sídliště Dubina, lokalita 6B – etapa U,  
o částku 5.000 tis. Kč. Jedná se o náš podíl na investici, která bude realizována prostřednictvím 
Statutárního města Pardubice.  

Položka 
transfer - jednorázový na investiční akce – RPS Dubina, lokalita 6B – etapa U    
           změna o – 5.000,0 tis. Kč 

2. Přijaté dotace 

Byla schválena a podepsána dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
na jednoho pracovníka, a to od února 2021 do října 2021. Proto dojde k navedení dotace v částce 
odpovídající smlouvě na letošní období. 

Položka 
dotace z veřejných rozpočtů – operační program zaměstnanost                 změna o 135,0 tis. Kč 

3. Financování 

Ve zdrojové části rozpočtu dochází k navýšení o zapojení finančních prostředků z roku 2020  
o částku 10.970,1 tis. Kč. Celková částka finančních prostředků z předchozího roku činí 24.970.107,35 Kč, 
přičemž částka 14.000 tis. Kč jako zapojení finančních prostředků z minulých let je již součástí schváleného 
rozpočtu roku 2021.  

Položka 
zapojení finančních prostředků minulých let                    změna o 10.970,1 tis. Kč 

 

VÝDAJE 

1. Životní prostředí 

Do kapitoly životní prostředí se navádí částka celkem ve výši 435 tis. Kč, a to na dvě položky. V souvislosti 
s dohodou o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací se navyšuje položka platy 
zaměstnanců a náhrady v nemoci včetně pojištění – drobná údržba o částku 135 tis. Kč. Z důvodu 
provádění náhradních výsadeb stromů, které poničila větrná smršť, která se prohnala sídlištěm Dubina 
dne 20. 7. 2020 se navyšuje položka péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem o částku  
300 tis. Kč. 

Položka 
platy zaměstnanců a náhrady v nemoci včetně pojištění – drobná údržba            změna o 135 tis. Kč 
péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem               změna o 300 tis. Kč 

 



2. Doprava 

Do kapitoly doprava jsou navedeny prostředky na realizaci investiční akce „Oprava chodníku v ulici 
Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčkova“ ve výši 1.700 tis. Kč. 

Položka 
oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčkova 
                 změna o 1.700 tis. Kč 

REZERVY 
Po provedení výše uvedených změn dochází k navýšení položky rezerva rozpočtu o částku 3.970,1 tis. Kč. 

Položka 
rezerva rozpočtu                         změna o 3.970,1 tis. Kč 

 


