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Rozpočtové opatření č. 1 
schválené Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice III 

dne 21. 02. 2022 
 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III schválilo v rámci svého usnesení č. Z/225/2022  
ze dne 21. 02. 2022 rozpočtové opatření spočívající v následujících přesunech rozpočtových 
prostředků: 
 

ZDROJE 

1. Konsolidační převody - příjmy  

V příjmové části rozpočtu dochází k navýšení položky převod jednorázový na investiční akci „Stavební 
úpravy v ulici Rumunská před čp 359-365, Pardubice“ ve výši 4 500 000,00 Kč.  

Položka 

převod jednorázový na investiční akci „Stavební úpravy v ulici                                                    
Rumunská před čp. 359-365, Pardubice“    změna o        4 500,0 tis. Kč 

2. Financování 

Ve zdrojové části rozpočtu dochází k navýšení o zapojení finančních prostředků z roku 2021  
o částku 14 617,5 tis. Kč. Celková částka finančních prostředků z předchozího roku činí  
29 117 526,56 Kč, přičemž částka 14 500 tis. Kč jako zapojení finančních prostředků z minulých let je 
již součástí schváleného rozpočtu roku 2022.  

Položka 

zapojení finančních prostředků minulých let   změna o      14 617,5 tis. Kč 

 

VÝDAJE 

1. Vnitřní správa 

V kapitole vnitřní správa dochází ke snížení rozpočtových prostředků na položkách platy zaměstnanců 
a náhrady v nemoci a sociální, zdravotní a zákonné pojištění celkem v souhrnu  
o částku ve výši 200 tis. Kč, a to z důvodu změny nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 31.12.2021.  

Položka 

platy zaměstnanců a náhrady v nemoci    změna o             - 150,0 tis. Kč 

sociální, zdravotní a zákonné pojištění    změna o                  - 50,0 tis. Kč 

2. Životní prostředí 

Kapitola životní prostředí se zvyšuje v souhrnu celkem o částku ve výši 432 tis. Kč. Dvě položky se 
navyšují a jedna se snižuje. V souvislosti se změnou nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 31.12.2021 se snižuje položka platy 
zaměstnanců a náhrady v nemoci včetně pojištění – drobná údržba o částku 88 000,00 Kč. Položka 
péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem se navyšuje o částku 510 000,00 Kč (plánovaná 
výměny písku v pískovištích po 2 letech o částku 210 000,00 Kč a nové výsadby  



o částku 300 000,00 Kč). Položka odpadové hospodářství celkem se navyšuje o částku 10 000,00 Kč, 
z důvodu výměny vložek odpadkových košů ve vlastnictví města. 

Položka 

platy zaměstnanců a náhrady v nemoci  
včetně pojištění – drobná údržba     změna o                 - 88,0 tis. Kč 

péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem  změna o                  510,0 tis. Kč 

odpadové hospodářství celkem     změna o             10,0 tis. Kč 

3. Doprava 

Do kapitoly doprava jsou navedeny prostředky v souhrnné výši 16 500 000,00 Kč na realizaci 
následujících investičních akcí: „Úprava pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce“ ve výši  
2 000 tis. Kč.; „Vybudování parkovacích míst v ul. Na Okrouhlíku před čp. 1247“ ve výši 2 000 tis. Kč; 
„Stavební úpravy v ul. Na Drážce mezi čp. 1555 – 1557 a 1558 – 1560“ ve výši 6 000 tis. Kč  
a „Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359 – 365“ ve výši 6 500 tis. Kč. 

Položka 

Úprava pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce   změna o             2 000,0 tis. Kč 

Vybudování parkovacích míst v ul. Na Okrouhlíku před čp. 1247 změna o       2 000,0 tis. Kč 

Stavební úpravy v ul. Na Drážce mezi čp. 1555 – 1557  
a 1558 – 1560       změna o       6 000,0 tis. Kč 

Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359 – 365   změna o       6 500,0 tis. Kč 

 

REZERVY 

Po provedení výše uvedených změn dochází k navýšení položky rezerva rozpočtu o částku 2 385,5 tis. Kč. 

Položka 

rezerva rozpočtu        změna o        2 385,5 tis. Kč 

 


