
Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III 
 
 

 

Rozpočtové opatření č. 5 
schválené Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice III 

dne 21. 9. 2020 
 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III schválilo v rámci svého usnesení č. Z/142/2020 
ze dne 21. 9. 2020 rozpočtové opatření spočívající v následujících přesunech rozpočtových 
prostředků: 
 
 

ZDROJE  

1. Příjmy daňové celkem 

Ostatní provozní transfery městského obvodu zahrnují v této změně uhrazení nákladů na zapůjčení 
prostor a vybavení DDM Beta Pardubice, odloučené pracoviště KD Dubina k zajištění kulturní akce 
– masopustní tancovačka v částce 6 200,00 Kč. 

Položku  

DPH - transfer – jednorázový - ostatní provozní transfery                              změna o -6,2 tis. Kč 

 

VÝDAJE 

1. Životní prostředí 

V oblasti životního prostředí je navýšena položka péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství  
o částku 350 tis. Kč, a to z důvodu odstranění následků bouřky s nárazovým větrem, která se 
prohnala územím městského obvodu dne 20. 7. 2020 a zanechala po sobě 48 ks vyvrácených  
a poškozených zdravých stromů. Dále dochází ke stažení prostředků z položky Kontejnerová 
stanoviště E. Košťála 957-958 ve výši 1 500 tis. Kč, a to z důvodu očekávaného poklesu příjmů  
ze sdílených daní.  

Položka 

Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství změna o 350 tis. Kč 

Kontejnerová stanoviště E. Košťála 357-358 změna o - 1.500 tis. Kč 

2. Doprava 

V rámci kapitoly doprava jsou staženy finanční prostředky ze čtyř investičních akcí. Jedná se  
o položky: Vybudování nových parkovacích míst v ulici Na Okrouhlíku čp. 1247 ve výši 1.500 tis. Kč; 
Úprava pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce ve výši 1.600 tis. Kč; Zvýšení bezpečnosti dětí  
při cestě do ZŠ Studánka – SO 103 Ve Stezkách x Luční ve výši 1.200 tis. Kč a Oprava chodníku v ulici 
Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčkova ve výši 1.700 tis. Kč, 
z důvodu očekávaného poklesu příjmů ze sdílených daní.   

Položka   

Vybudování nových parkovacích míst v ulici Na Okrouhlíku před čp. 1247  změna o -1.500 tis. Kč 

Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce změna o -1.600 tis. Kč 

 



Zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do ZŚ Studánka – SO 103 Ve Stezkách x Luční 

 změna o -1.200 tis. Kč 

Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčkova 

 změna o -1.700 tis. Kč 

 

REZERVY 

Po provedení výše uvedených změn dochází k navýšení rezervy rozpočtu o částku 7.143,8 tis. Kč.  

Položka  

rezerva rozpočtu           změna o 7.143,8 tis. Kč 

 


