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Rozpočtové opatření č. 6 
schválené Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice III 

dne 14. 12. 2020 
 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III schválilo v rámci svého usnesení č. Z/154/2020 
ze dne 14. 12. 2020 rozpočtové opatření spočívající v následujících přesunech rozpočtových 
prostředků: 
 
 

ZDROJE  

1.   Příjmy daňové celkem 

Tato změna upravuje jednotlivé položky transferů.  

V souvislosti s epidemickou situací se snižují transfery z rozpočtu města na výnosu daní o částku 
2.061.500,00 Kč, na životní prostředí o částku 1.440.300,00 Kč a na dopravu o částku  
617.200,00 Kč. Dále touto změnou hradíme smluvní částku za poskytnutí služeb pověřence  
pro ochranu osobních údajů pro náš městský obvod (GDPR) ve výši 58.080,00 Kč a náklady  
na nájem sálu DDM Beta (KD Dubina) pro jednání zastupitelstva městského obvodu v termínech 
18. 5.2020, 22. 6. 2020 a 21. 9. 2020 ve výši 3.400,00 Kč.  
Dochází také k navýšení jednorázových transferů. Jedná se o transfer na investiční akci ve výši 
4.000.000,00 Kč na vybudování výtahu a odstranění přístupové rampy budovy Jana Zajíce 983. Dále 
zapojujeme jednorázový transfer na pokrytí námi uhrazených provozních výdajů spojených 
s umístěním služebny městské policie v našem objektu vyúčtovaných za rok 2019 (zejména 
energie, úklid apod.) v částce 52.557,00 Kč.  

Položky: 
Transfer z rozpočtu města na výnosu daní    změna o           – 2.061,5 tis. Kč 
Transfer z rozpočtu města na životní prostředí   změna o           – 1.440,3 tis. Kč 
Transfer z rozpočtu města na dopravu    změna o               – 617,2 tis. Kč 
Transfer jednorázový (nájem sálu DDM Beta)    změna o                   – 3,4 tis. Kč 
Transfer jednorázový – ostatní (GDPR)    změna o                 – 58,1 tis. Kč 
Transfer – jednorázový na investiční akce    změna o               4.000,0 tis. Kč 
Transfer – jednorázový – služebna MP                                 změna o        52,6 tis. Kč 
 

2.   Příjmy nedaňové celkem 

Dochází ke snížení položky příjmy z pronájmu majetku o částku 300.000,00 Kč, jelikož dle emailové 
informace ze dne 9. listopadu 2020, již v letošním roce nebudou v měsíci prosinci zaslány finanční 
prostředky ve výši 70 % z plateb za umístění reklamních zařízení na pozemcích města nacházejících 
se na území městského obvodu. Od letošního roku budou vždy předmětem finančního vypořádání 
s městským obvodem. Dále se snižuje položka předpokládané dotace o částku 500.000,00 Kč, 
jelikož v prosinci nám bude poukázána poměrná část dotace. 

Položky: 
Příjmy z pronájmu majetku       změna o  – 300,0 tis. Kč 
Předpokládaná dotace na volby     změna o  – 500,0 tis. Kč 

 



3.   Přijaté dotace celkem 

Touto změnou zapojujeme poměrnou část dotace ve výši 478.852,43 Kč na volby do zastupitelstev 
krajů, zbylá částka bude předmětem finančního vypořádání dle konečného vyúčtování. 

Položka: 
Dotace na volby ÚSC      změna o     478,8 tis. Kč 

 
VÝDAJE  

1.   Vnitřní správa 

V rámci vnitřní správy jsou navedeny finanční prostředky na investiční akci na budově Jana  
Zajíce 983 – vybudování výtahu a odstranění přístupové rampy, kterou bude realizovat městský 
obvod.  

Položka:  
Investiční výdaje – budova Jana Zajíce 983 (vybudování výtahu a odstranění přístupové rampy) 
         změna o               6.000,0 tis. Kč 
 

REZERVY 

Pro pokrytí změn v rámci této změny rozpočtu jsou uvolněny finanční prostředky z rezervy 
rozpočtu ve výši 6.449.100,00 Kč  

Položka:  
Rezerva rozpočtu       změna o           – 6.449,1 tis. Kč 


