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Rozpočtové opatření č. 3 
schválené Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice III 

dne 24. 4. 2017 
 
 

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III schválilo v rámci svého usnesení č. Z/151/2017 

ze dne 24. 4. 2017 rozpočtové opatření spočívající v následujících přesunech rozpočtových 

prostředků: 

  

ZDROJE  

1. Příjmy daňové celkem 

Směrem ke Statutárnímu městu Pardubice dojde k navýšení jednorázového transferu na 

rekonstrukci „cyklostezka v centrální ose sídliště Dubina - SV-JZ Pardubice“ jako náš podíl na 

investici tak, aby mohla být celá akce realizována prostřednictvím města Pardubice, o částku 5.000 

tis. Kč. 

Položku DPH-transfer- cyklostezky Dubina                                    změna o -5.000 tis. Kč 

2. Příjmy nedaňové celkem 

V těchto příjmech dochází k navýšení 8 tis. Kč na položce příjmy z vlastní činnosti jako 

příjem za vstupenky na koncert ke Dni matek tak, aby odpovídala reálnému předpokladu 

dle předešlého roku. 

Položka  příjmy z vlastní činnosti     změna o 8 tis. Kč 

3. Financování  

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

2016 o částku 4.361,3 tis. Kč. Celková částka finančních prostředků z předchozího roku činí 

11.861.334 Kč, přičemž částka 7.500 tis. Kč jako zapojení finančních prostředků z minulých 

let je již součástí schváleného rozpočtu roku 2017.  

Položka   zapojení finančních prostředků minulých let    změna  o  4.361,3 tis. Kč 

 

 

 

 



VÝDAJE              

1. Životní prostředí 

V oblasti životního prostředí se navádí částka 444 tis. Kč do mzdových prostředků 

vzhledem k navýšení počtu pracovníků pracovní čety jako stálí zaměstnanci o 2 osoby a to 

od dubna 2017.  

Položka  mzdy vč. pojištění – drobná údržba                                       změna o   444 tis. Kč            

2. Doprava 

V rámci kapitoly doprava jsou třeba pokrýt zvýšené náklady na čištění chodníků 

(prostřednictvím využití práce vězňů) 

Položka  oprava a údržba komunikací změna o   100 tis. Kč 

3. Školství, mládež, sport a kultura 

Zde jde o navýšení finančních prostředků na investici do knihovna – nákup nového serveru 

pro provoz knihovny a jejího systému v hodnotě 50 tis. Kč. Dále pak pokrytí jednorázové 

kulturní akce „Koncert ke Dni matek – Josef Sochor“ ve výši 18 tis. Kč (10 tis. Kč z rezervy 

starosty a 8 tis. Kč příjem ze vstupenek) 

Položka  provoz městské knihovny     změna o  50 tis. Kč 
 kulturní akce MO Pardubice III     změna o  18 tis. Kč 

REZERVY 

 Z rezervy rozpočtu jsou použity prostředky na dokrytí jednotlivých rozpočtových potřeb v 

částce 1.232,7 tis. Kč a dále je zapojena část rezervy starosty. 

Položka    rezerva starosty            změna o       -10 tis. Kč 
                  rezerva rozpočtu            změna o  -1.232,7 tis. Kč 

 

 

 

 


