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Rozpočtové opatření č. 3 
schválené Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice III 

dne 11. 6. 2018 
 
 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III schválilo v rámci svého usnesení č. Z/203/2018 
ze dne 11. 6. 2018 rozpočtové opatření spočívající v následujících přesunech rozpočtových 
prostředků: 
  

ZDROJE  

1. Příjmy daňové celkem 

Ostatní transfery městského obvodu zahrnují v této změně uhrazení smluvní částky za poskytnutí 

služeb pověřence pro ochranu osobních údajů pro náš městský obvod (GDPR) ve výši 58.080,- Kč. 

Dále pak náklady na zapůjčení prostor v KD Dubina a vybavení k zajištění našich kulturních akcí 

v konkrétní částce 3.300,- Kč. 

Směrem ke Statutárnímu městu Pardubice dojde k navýšení jednorázového transferu o částku 

600 tis. Kč na realizaci akce „Rozšíření parkovacích míst v ulici Luční a prodloužení chodníku podél 

ZŠ do ulice Ve Stezkách“ jako náš podíl na investici tak, aby mohla být celá akce realizována. 

Položku DPH-transfer - ostatní provozní transfery                                    změna o -62 tis. Kč 
               DPH-transfer – jednorázový – investice Luční                                    změna o -600 tis. Kč 
               

2. Příjmy nedaňové celkem – Přijaté dotace celkem 

Dochází k přesunu dotace na zajištění volby prezidenta ČR z předpokládaných na přijaté a úpravě 

její výše dle skutečně přijaté zálohy (doplatek bude případně součástí finančního vypořádání) na 

částku 350 tis. Kč. Dále pak byla Ministerstvem kultury ČR schválena dotace pro knihovnu VISK 3 

pro rok 2018 v požadované výši 110 tis. Kč. 

Položka      předpokládané dotace na volby       změna o   -350 tis. Kč 

                    předpokládané dotace z veřejných rozpočtu      změna o   -120 tis. Kč 

Položka    dotace na volbu prezidenta změna  o  350 tis. Kč  

                  dotace pro knihovnu MK ČR         změna  o  110 tis. Kč 

 

3. Financování celkem 

Finanční vypořádání s městem Pardubice za rok 2017 je ve výši 633 tis. Kč (viz. závěrečný účet).  

Tato částka zahrnuje příjmy z nájemného pozemků, příjmy z reklamních zařízení za rok 2017, 

vypořádání nákladů na volby. Dále pak oproti předešlým letům je zde vyúčtování nákladů za 

energie ve výši -142 tis. Kč. Nejvyšší částkou je vypořádání investiční akce „RPS Dubina – lokalita 



5A“, kterou jsme financovali a její vyúčtování je pro skončení realizace ve výši +620 tis. Kč. Výše 

finančního vypořádání byla ve schváleném rozpočtu uvažována nulová, dochází tedy ke zvýšení 

financování vlivem finančního vypořádání za rok 2017 o částku 633 tis. Kč 

Položka finanční vyrovnání s MmP  změna o  633 tis. Kč 

 

VÝDAJE                        

1. Životní prostředí 
V rámci investic kapitoly životní prostředí byla vysoutěžena investiční akce „RPS Dubina – lok. 3A“ 

v částce 10.540 tis. Kč, ostatní prostředky na této položce jsou k použití na jinou investici.  

Dále jsou zde navedeny prostředky na zřízení knihobudky v prostoru Drážky v částce 11 tis. Kč a 

4 tis. Kč základ. 

Položka  RPS Dubina  - lok. 3A - stavba + 6B DSP a DPS změna o -3.300 tis. Kč 

                péče o veřejnou zeleň a veřejné prostranství změna o 15 tis. Kč 

2. Doprava 
V rámci dopravy jsou navedeny finanční prostředky na investiční akci „Stavební úpravy v ul. 

Bezdíčkova 1502-1503 a Na Drážce 1499-1501“ aby mohla být řádně zahájena realizace.  

Položka  Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova 1502-1503 a Na Drážce 1499-1501  změna o 5.400 tis. Kč 

3. Školství, mládež, sport a kultura 

Zde jde o navýšení finančních prostředků na drobné investice do knihovny – nákup zálohovacího 

zařízení v souvislosti s přijatou dotací a navýšení nájemného za pronajaté prostory knihovny. 

V položce kulturní akce dochází k navýšení o 100 tis. Kč a to na zajištění letního kina v areálu ZŠ 

Dubina v letních měsících a to zejména pro rodiče s malými dětmi, kdy jim budou nabídnuta 

pohádková představení. Druhou mimořádnou akcí je pásmo k výročí sta let vzniku republiky, které 

chystáme na říjen v KD Dubina. 

 Položka  provoz městské knihovny     změna o  30 tis. Kč 

                 kulturní akce MO Pardubice III     změna o 100 tis. Kč 

  

REZERVY 

Pro pokrytí změn v rámci této změny rozpočtu jsou uvolněny finanční prostředky z rezervy rozpočtu 
ve výši 2.284 tis. Kč. 

Položka rezerva rozpočtu            změna o -2.284 tis. Kč 


