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Rozpočtové opatření č. 1 
schválené Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice III 

dne 19. 3. 2018 
 
 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III schválilo v rámci svého usnesení č. Z/191/2018 
ze dne 19. 3. 2018 rozpočtové opatření spočívající v následujících přesunech rozpočtových 
prostředků: 
  
 
ZDROJE 
 

1. Příjmy daňové celkem 

Zrušení jednorázového transferu na rekonstrukci „RPS Dubina lokalita 5A“ jako náš podíl na 

realizace investice prostřednictvím Statutárního města Pardubice o částku 1.985 tis. Kč. Vzhledem 

k tomu, že akce je již dokončena a vyúčtována bez potřeby převodu této částky. 

Položku DPH-transfer- RPS Dubina lokalita 5A                                    změna o 1.985 tis. Kč 

 

2. Financování  

Ve zdrojové části rozpočtu dochází k navýšení o zapojení finančních prostředků z roku 2017 o 

částku 8.043 tis. Kč. Celková částka finančních prostředků z předchozího roku činí 14,043.265 Kč, 

přičemž částka 6.000 tis. Kč jako zapojení finančních prostředků z minulých let je již součástí 

schváleného rozpočtu roku 2018. Dále došlo ke změně pravidel soc. fondu v procentu přídělu do 

fondu o 0,8% z rozpočtu mezd, což představuje částku 69 tis. Kč. 

Položka   zapojení finančních prostředků minulých let    změna  o  8.043 tis. Kč 
                 převod do sociálního fondu    změna  o    -69 tis. Kč 

 

VÝDAJE              

1. Životní prostředí 

V kapitole životního prostředí se navádí částka 13.440 tis. Kč na realizaci investiční akce 

„Regenerace panelového sídliště Dubina lokalita 3A – etapa I“, kterou budeme realizovat 

v letošním roce. Dále jsou zde navedeny finanční prostředky na DSP a DPS pro další část „RPS 

Dubina lokalita 6B etapa U“ ve výši 400 tis. Kč.  

Položka  RPS Dubina – lok. 3A stavba a 6B DSP a DPS                                    změna o   13.840 tis. Kč                        



2. Doprava 

V rámci kapitoly doprava jsou navedeny prostředky na projektovou dokumentaci „zvýšení 

bezpečnosti u ZŠ Studánka – silnice“ ve výši 118 tis. Kč. Dále je proveden přesun částky 322 tis. Kč 

ze závazného ukazatele „oprava a údržba komunikací“ na realizaci investiční akce „oprava 

chodníků ul. Na Okrouhlíku“. 

Položka  oprava a údržba komunikací změna o     -322 tis. Kč 
                ostatní provozní výdaje do dopravy celkem  změna o      118 tis. Kč 
                oprava chodníku ul. Na Okrouhlíku změna o      322 tis. Kč 

3. Školství, mládež, sport a kultura 

Zde jde o navýšení finančních prostředků v souvislosti s pořízením nového internetového 

připojení pro provoz knihovny. Dále jde pak o navýšení darů pro senior kluby o 20 tis. Kč tak, aby 

mohly být v souladu se schválenými pravidly poskytnuty dary jednotlivým klubům. 

Položka  provoz městské knihovny     změna o  10 tis. Kč 
  dary senior klubům     změna o  20 tis. Kč 

REZERVY 
Z rezervy rozpočtu jsou použity prostředky na dokrytí jednotlivých rozpočtových potřeb v částce         
-4.029 tis. Kč. 

Položka     rezerva rozpočtu            změna o  -4.029 tis. Kč 

 


