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Rozpočtové opatření č. 5 
schválené Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice III 

dne 20. 06. 2022 
 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III schválilo v rámci svého usnesení č. Z/246/2022  
ze dne 20. 06. 2022 rozpočtové opatření spočívající v následujících přesunech rozpočtových 
prostředků: 
 

ZDROJE 

1. Přijaté dotace celkem  

V souladu s uzavřeným dodatkem č. 1 k dohodě o vytvoření pracovního místa s Úřadem práce ČR 
v měsíci květnu 2022, jehož obsahem je prodloužení termínu poskytování příspěvku  
do 31. 12. 2022, dochází k navýšení položky dotace z veřejných rozpočtů – operační program 
zaměstnanost. V původní dohodě bylo poskytnutí příspěvku sjednáno na dobu od 1. 4. 2022  
do 31. 5. 2022. Z důvodu výše uvedené skutečnosti se navyšuje položka dotace z veřejných rozpočtů 
– operační program zaměstnanost o částku ve výši 90,0 tis. Kč. 

Položka 

dotace z veřejných rozpočtů – operační program zaměstnanost  změna o          90,0 tis. Kč 

2. Konsolidační převody - příjmy 

Finanční vypořádání s městem Pardubice za rok 2021 je ve výši 476,3 tis. Kč (viz. závěrečný účet). Tato 
částka zahrnuje příjmy z umístění reklamních zařízení za rok 2021 ve výši 314,0 tis. Kč, příjmy 
z nájemného pozemků za rok 2021 ve výši 233,7 tis. Kč, vypořádání režijních nákladů služebny MP 
v objektu Jana Zajíce 983 ve výši 44,3 tis. Kč a vypořádání výdajů na volby do PS Parlamentu ČR 2021 
ve výši 10,4 tis. Kč, dále jsou zde odečteny výdaje na režijní náklady za energie objektů Jana Zajíce 
983 a Erno Košťála 1016/205-207 a nájemné za pronájem sálu DDM Beta v souhrnné výši  
-126,1 tis. Kč.  

Položka 

finanční vypořádání s městem za rok 2021     změna o        476,3 tis. Kč 

 

VÝDAJE 

1. Životní prostředí 

V kapitole životní prostředí v souvislosti s uzavřeným dodatkem č. 1 k dohodě o vytvoření pracovního 
místa s Úřadem práce ČR dochází k úpravě částky přijaté dotace, která má dopad  
i do výdajové části rozpočtu. O částku ve výši 90,0 tis. Kč se navyšuje položka platy zaměstnanců  
a náhrady v nemoci vč. pojištění – drobná údržba.  

Položka:  

platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění – drobná údržba změna o          90,0 tis. Kč 

  



2. Doprava 

V rámci kapitoly doprava se navádí finanční prostředky na položku oprava a údržba komunikací  
ve výši 600,0 tis. Kč, a to v souvislosti s připravenou I. fází čištění sorpčních vpustí na území městského 
obvodu.  

Položka 

oprava a údržba komunikací      změna o        600,0 tis. Kč 

 

3. Školství, mládež, sport a kultura 

V rámci kapitoly školství, mládež, sport a kultura se navádí finanční prostředky v souhrnné výši 100,0 
tis. Kč. Na položku kulturní akce MO Pardubice III se navádí částka ve výši 80,0 tis. Kč z důvodu 
aktuálního vývoje cen a kalkulací jednotlivých schválených akcí. Dále se navyšuje položka ostatní 
provozní výdaje v kultuře o částku 20,0 tis. Kč, která zahrnuje i financování výdajů  
na Zpravodaj městského obvodu, kde došlo k navýšení částky na jeden výtisk o 1,045 Kč včetně DPH.  

Položka 

kulturní akce MO Pardubice III      změna o          80,0 tis. Kč 

ostatní provozní výdaje v kultuře      změna o          20,0 tis. Kč 

 

4. Konsolidační převody - výdaje 

Do výdajové části konsolidačních převodů se navádí položka převod jednorázový – ostatní provozní 
(GDPR). Jelikož jsou městské obvody součástí smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu 
osobních údajů Statutárního města Pardubice, byla částka podílu městského obvodu ve výši 
32 670,00 Kč hrazena z prostředků statutárního města a teď se jim převádí zpět. 

Položka 

převod jednorázový – ostatní provozní (GDPR)    změna o          32,7 tis. Kč 

 

REZERVY 

Po provedení výše uvedených změn dochází ke snížení položky rezerva rozpočtu o částku ve výši 
256,4 tis. Kč. 

Položka 

rezerva rozpočtu         změna o     - 256,4 tis. Kč 

 


