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Rozpočtové opatření č. 5 
schválené Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice III 

dne 17. 12. 2018 
a Radou Městského obvodu Pardubice III ze dne 12.11.2018 

 
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III schválilo v rámci svého usnesení č. Z/31/2018 

ze dne 17. 12. 2018 rozpočtové opatření spočívající v následujících přesunech rozpočtových 

prostředků: 

  

ZDROJE  

1. Příjmy daňové celkem 

Zapojení jednorázového transferu na pokrytí námi uhrazených provozních výdajů spojených 

s umístěním služebny městského policie v našem objektu vyúčtovaných za rok 2017 (zejména 

energie, úklid apod.) v částce 55 tis. Kč. Dále pak úhrada nákladů na zapůjčení prostor v KD Dubina 

a vybavení k zajištění našich kulturních akcí v konkrétní částce 4 tis. Kč. 

Položku DPH-transfer- ostatní provozní transfery                                   změna o 51 tis. Kč 

 

2. Příjmy nedaňové celkem 

Na zajištění komunálních voleb nám bude v letošním roce poskytnuta pouze zálohová dotace ve 

výši 465 tis. Kč. Dochází proto ke snížení předpokládané dotace o tuto zálohu, která je navedena 

v kapitole přijaté dotace.  

Položka  předpokládaná dotace na volby do místních zastupitelstev       změna o -465 tis. Kč 

Položka  dotace na volby do místních zastupitelstev                                             změna o   465 tis. Kč   

Byl schválena smlouva o využití veřejně prospěšných prací na jednoho pracovníka, a to od září 2018 

do leden 2019. Proto dojde k navedení dotace v částce odpovídající smlouvě na letošní období. 

Položka    dotace z veř. rozpočtů – aktivní politika zaměstnanosti       změna  o   60 tis. Kč 

 

VÝDAJE 

1. Životní prostředí 

Navýšení prostředků do položky mzdy pro pracovní skupinu na veřejně prospěšné práce o 60 tis. Kč 

tak, aby byl pokryt maximální možný příspěvek od úřadu práce dle podepsané smlouvy.  

Položka   mzdy vč. pojistného - drobná údržba změna o    60 tis. Kč 



2. Školství, mládež, sport a kultura 

Zde jde o navýšení finančních prostředků na drobné investice do knihovny – nákup technického 

zařízení k výpočetní technice. 

Položka  provoz městské knihovny     změna o  10 tis. Kč 

 

REZERVY 

Po výše uvedených změnách dochází ke zvýšení rozpočtové rezervy o částku 41 tis. Kč 

Položka rezerva rozpočtu                                                změna o 41 tis. Kč 

 

a 

Rada Městského obvodu Pardubice III schválila v rámci svého usnesení č. Z/589/2018 ze dne 

12. 11. 2018 rozpočtové opatření spočívající v  přesunu rozpočtových prostředků  

z rezervy starosty do položky dotace fyzickým a právnickým osobám ve výši 1 tis. Kč. 

  
 

 

Seznam příloh: 
 

Tabulková část 4. změny rozpočtu 2018 – zdroje a výdaje  

 


