
Městský obvod – statutární město Pardubice 
městský obvod Pardubice I 
U Divadla 828, 530 02  PARDUBICE 

 

Rozpočtové opatření č. 25 v rozpočtu na rok 2021 – 2. změna rozpočtu 

schváleno RMO č. 63 dne 6. 12. 2021  
 

Usnesení č. 636 63/12/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
a) s c h v a l u j e   

rozpočtové opatření č. 25 – zřízení nové položky „Dotace z rozpočtu Pk – nákup 
radiostanice s příslušenstvím“ ve výši Kč 10 000,- na příjmové straně rozpočtu a navýšení 
objemu rozpočtovaných prostředků ve stejné výši na výdajové straně rozpočtu, položka 
„Provoz JSDH“ v kapitole 14 – vnitřní správa 

b) u k l á d á  
předložit jej zastupitelstvu MO Pardubice I ke schválení. 

Zodpovídá: Bc. Alena Stehnová, starostka 
Termín: 15. 12. 2021 

 

schváleno ZMO č. 16 dne 15. 12. 2021 

 

Usnesení č. 129Z   16/12/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e   
rozpočtové opatření č. 25 – zřízení nové položky „Dotace z rozpočtu Pk – nákup radiostanice 
s příslušenstvím“ ve výši Kč 10 000,- na příjmové straně rozpočtu a navýšení objemu 
rozpočtovaných prostředků ve stejné výši na výdajové straně rozpočtu, položka „Provoz 
JSDH“ v kapitole 14 – vnitřní správa. 
 

 
 

Rozpočtové opatření č. 26 v rozpočtu na rok 2021 – 2. změna rozpočtu 
schváleno RMO č. 63 dne 6. 12. 2021  

 

Usnesení č. 637 63/12/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
a) s c h v a l u j e   

rozpočtové opatření č. 26 – Snížení, resp. vynulování příjmové položky „Předpokládaná 
dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR“ ve výši 650.000,-Kč, zřízení nové položky 
„Dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR“ ve výši 697.800,-Kč  a nové položky 
„Konsolidace – referendum Zelená brána“ ve výši 22.600,-na příjmové straně rozpočtu. 
Na výdajové straně rozpočtu přesun částky 70.400,-Kč do rezervy rozpočtu. 

SU OdPa Pol Orj Org UZ MD D Popis 

231  4122    +10.000,00  
Dotace z rozpočtu Pk – 

nákup radiostanice s 
příslušenstvím 

231 5512 5137 14 1407   +10.000,00 Provoz JSDH 



b) u k l á d á  
předložit jej zastupitelstvu MO Pardubice I ke schválení. 

Zodpovídá: Bc. Alena Stehnová, starostka 
Termín: 15. 12. 2021 

 

schváleno ZMO č. 16 dne 15. 12. 2021 

 

Usnesení č. 130Z   16/12/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e 
rozpočtové opatření č. 26 – Snížení, resp. vynulování příjmové položky „Předpokládaná 
dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR“ ve výši 650.000,-Kč, zřízení nové položky 
„Dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR“ ve výši 697.800,-Kč a nové položky 
„Konsolidace – referendum Zelená brána“ ve výši 22.600,- na příjmové straně rozpočtu. 
Na výdajové straně rozpočtu přesun částky 70.400,- Kč do rezervy rozpočtu. 
 
 

 
 

Rozpočtové opatření č. 27 v rozpočtu na rok 2021 – 2. změna rozpočtu 

schváleno RMO č. 63 dne 6. 12. 2021  
 

Rozpočtové opatření č. 27 

Usnesení č. 638 63/12/21    (pro 5, proti 0, zdrž. 0) 

Rada MO Pardubice I 
a) s c h v a l u j e   

rozpočtové opatření č. 27 – převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu 
z běžných výdajů na kapitálové výdaje (na pol.: 6123 – Dopravní prostředky 900 tis.; na pol. 
6122 – stroje, přístroje a zařízení- 200 tis. Kč) u výdajové položky „Operativní údržba a úklid 
obvodu“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí 

b) u k l á d á  
předložit jej zastupitelstvu MO Pardubice I ke schválení. 

Zodpovídá: Bc. Alena Stehnová, starostka 
Termín: 15. 12. 2021 

 

 
 

 

 

 

SU OdPa Pol Orj Org UZ MD D Popis 

231 6409 2329    -650.000,00  
Předpokládaná dotace na 

volby do Poslanecké 
sněmovny PČR 

231  4116   98071 +697.800,00  
Dotace na volby do 

Poslanecké sněmovny 
PČR 

231 6330 4137    +22.600,00  Konsolidace – referendum 
Zelená brána 

231 6409 5901  6004   +70.400,00 Rezerva rozpočtu 



 

schváleno ZMO č. 16 dne 15. 12. 2021 

 

Usnesení č. 131Z   16/12/21  (pro 14, proti 0, zdrž. 0) 

Zastupitelstvo MO Pardubice I 
s c h v a l u j e   
rozpočtové opatření č. 27 – převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu 
z běžných výdajů na kapitálové výdaje (na pol. 6123 – Dopravní prostředky 900 tis.; na pol. 
6122 – stroje, přístroje a zařízení- 200 tis. Kč) u výdajové položky „Operativní údržba a úklid 
obvodu“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí 
 

 
 
 
 
 
Bc. Pavlína Fraňková 
 
 
Zveřejněno dne 16. 12. 2021 
 

SU OdPa Pol Orj Org UZ MD D Popis 

231 3722 5169 15 35071   -390.000,00 Operativní údržba a úklid 
obvodu 

231 3745 6122 15 35071   +200.000,00 Operativní údržba a úklid 
obvodu 

231 3745 6123 15 35071   +190.000,00 Operativní údržba a úklid 
obvodu 

231 3745 5137 15 35071   -600.000,00 Operativní údržba a úklid 
obvodu 

231 3745 6123 15 35071   +600.000,00 Operativní údržba a úklid 
obvodu 

231 3745 5139 15 35071   -110.000,00 Operativní údržba a úklid 
obvodu0 

231 3745 6123 15 35071   +110.000,00 Operativní údržba a úklid 
obvodu 


