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                                                             Zpráva pro jednání  
                                                                                                        Zastupitelstva MO Pardubice II 
                                                 dne 21. 9. 2022 

Předkladatel:   Ing. Gabriela Křížková, předsedkyně FV 
Zpracovatel:   Ing. Jitka Chudomská, vedoucí OE 
  Mgr. Monika Benešovská, tajemnice 
Projednáno:  v RMO dne 15. 8. a 7. 9. 2022 
Vliv na rozpočet:  ano 

Číslo zprávy: 3 
 

Rozpočtové opatření č. 5 
 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II projednalo a schvaluje rozpočtové opatření  
č. 5 v rozsahu přílohy tohoto usnesení 
 
 
Důvodová zpráva: 
Rozpočtová opatření provádí podle § 102 zákona o obcích v rozsahu stanoveném zastupitelstvem 
rada, tento rozsah je určen čl. 15 vnitřního předpisu č. 011 – Sestavení rozpočtu městského obvodu 
Pardubice II. Návrh rozpočtového opatření č. 5 však obsahuje úpravy, k jejichž provedení je 
oprávněno pouze zastupitelstvo. 
Naopak podmínky čl. 15 byly splněny v případě návrhu rozpočtového opatření č. 4, proto provedla 
toto rozpočtové opatření rada a zastupitelstvo je o něm informováno. 
V souladu s čl. 11 téhož předpisu jsou zastupitelstvu v průběhu roku předkládány také informativní 
zprávy o plnění rozpočtu. 
 
Rozpočtové opatření č. 4 
Rozpočtové opatření č. 4 schválila rada městského obvodu na svém jednání dne 15. 8. 2022 
usnesením č. 585.  
Tímto rozpočtovým opatřením byly zařazeny peněžité dary, které městský obvod obdržel na zajištění 
Staročeské polabinské pouti. Přípravy již nějaký čas probíhají a vzhledem k tomu, že je možné 
objednávat služby pouze do výše prostředků daných rozpočtem, bylo provedeno toto rozpočtové 
opatření. Obdržené prostředky byly zařazeny do příjmové části rozpočtu, ve výdajové byly dány na 
položku, z níž bude pouť financována. Kromě toho byly zařazeny peněžité dary schválené na 
červnovém jednání rady MO, byl proveden drobný přesun v kapitole doprava a na vrub rezervy na 
dotace byly zařazeny dotace projednané a schválené na jednání rady dne 15. 8. 2022. 
Po této úpravě zůstaly nadále veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. 
 
Čerpání rozpočtu k 31. 8. 2022 
Příjmy jsou naplňovány úměrně k období roku, a to především podílem na sdílených daních  
a úhradou místních poplatků, v rámci konsolidačních převodů bylo obdrženo také finanční 
vypořádání s městem za uplynulý rok. 
Výdaje jednotlivých kapitol rozpočtu rovněž zobrazují čerpání odpovídající období roku.  
Z kapitoly vnitřní správa byly prostředky čerpány na zabezpečení provozu úřadu a činnosti 



 

 

zastupitelů. 
V části životní prostředí byly finanční prostředky vynakládány zejména na péči o zeleň (seče, 
zahradnické práce, řez živých plotů, zálivka, technická pomoc v oblasti zeleně, ošetření javorů v ul. 
Chemiků, terénní úpravy po deratizaci, odstranění plevelů ze zpevněných ploch apod.), na péči  
o veřejná prostranství (oprava herní sestavy v ul. Gagarinova, výměna písku v pískovištích, výměna 
dřevěných rámů pískovišť, údržba ploch dětských hřišť, opravy herních prvků na dětských hřištích, 
opravy laviček atd.) a na zajištění činnosti střediska úklidových prací.  
V části doprava byly vynakládány zejména prostředky na opravy a údržbu komunikací, uhrazena byla 
oprava komunikace Bělehradská, oprava dlažby na Fáblovce, drobné opravy komunikací apod. 
Z části dotace a dary byly poskytnuty všechny dotace schválené v dubnu a také všechny schválené 
finanční dary. 
V kapitole kultura byly čerpány rozpočtové prostředky jak na zabezpečení provozu knihovny, tak 
na aktivity městského obvodu. Mezi ty, které byly v uplynulém období financovány, patří nákup 
dárků a květin k životním jubileím občanů, vydání Pravobřežního zpravodaje, koncerty na Pergole  
a polabinská pouť. Doplaceny byly i výdaje na dětský den. 
Výdaje sociálního fondu byly čerpány v souladu se schválenými pravidly. 
V rámci převodů mezi městem a obvodem byly městu převedeny prostředky na zajištění GDPR.  
Po vyhodnocení čerpání rozpočtu odpovídají finanční zdroje stavu finančních prostředků na 
jednotlivých běžných účtech a v hotovosti. 
 
Rozpočtové opatření č. 5 
Rozpočtové opatření č. 5 obsahuje úpravy, k nimž je oprávněno pouze zastupitelstvo. Prováděny 
jsou úpravy jak ve zdrojové, tak ve výdajové části, podrobnosti jsou uvedeny v textové části 
rozpočtového opatření. 
Po všech úpravách zůstávají nadále veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. 
 
Návrh rozpočtového opatření projednala rada městského obvodu na svém jednání dne 7. 9. 2022  
a doporučuje jej zastupitelstvu ke schválení. 
Finanční výbor zastupitelstva materiál z důvodu neúčasti příslušného počtu členů neprojednal. 
 
 
Přílohy: 
Rozpočtové opatření č. 4 – text, tabulka 
Čerpání rozpočtu k 31. 8. 2022 
Rozpočtové opatření č. 5 – text, tabulka 

 


