Statutární město Pardubice -Městský obvod Pardubice III

Rozpočtové opatření č. 3
schválené Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice III
dne 24. 6. 2019
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III schválilo v rámci svého usnesení č. Z/73/2019
ze dne 24. 6. 2019 rozpočtové opatření spočívající v následujících přesunech rozpočtových
prostředků:

ZDROJE
1. Příjmy daňové celkem
Ostatní transfery městského obvodu zahrnují v této změně uhrazení smluvní částky za poskytnutí
služeb pověřence pro ochranu osobních údajů pro náš městský obvod (GDPR) ve výši 58.080,- Kč.
Dále pak náklady na zapůjčení prostor v KD Dubina pracoviště DDM Beta a vybavení k zajištění
našich kulturních akcí v konkrétní částce 9.275,- Kč.
Položku DPH-transfer - ostatní provozní transfery

změna o -68 tis. Kč

2. Financování celkem
Finanční vypořádání s městem Pardubice za rok 2018 je ve výši 124 tis. Kč (viz. závěrečný účet).
Tato částka zahrnuje příjmy z nájemného pozemků, příjmy z reklamních zařízení za rok 2018,
vypořádání nákladů na volby. Dále pak oproti předešlým letům je zde vyúčtování nákladů za
energie ve výši -142 tis. Kč. Výše finančního vypořádání byla ve schváleném rozpočtu uvažována
nulová, dochází tedy ke zvýšení financování vlivem finančního vypořádání za rok 2018 o částku
124 tis. Kč
Položka finanční vyrovnání s MmP

změna o 124 tis. Kč

VÝDAJE
1. Životní prostředí
V oblasti životního prostředí je navýšena položka poradenství, konzultace, vzhledem k opatřením
pro případ očekávaného velkého sucha.
Položka ostatní výdaje do životního prostředí

změna o 6 tis. Kč

2. Doprava
V rámci dopravy jsou navedeny finanční prostředky do položky oprav a údržby komunikací, které
jsou určeny zejména na opravy chodníků v ulici Luční, Na Drážce před čp. 1555-1557, Ve Stezkách
a v ul. E. Košťála, které jsou připraveny k realizaci.
Položka opravy a údržba komunikací

změna o 3.000 tis. Kč

3.

Školství, mládež, sport a kultura
V položce kulturní akce dochází k navýšení o 50 tis. Kč a to na zajištění letního kina v centrálním
parku na Dubině před ZŠ Dubina v letních měsících.
Položka kulturní akce MO Pardubice III

změna o 50 tis. Kč

REZERVY
Pro pokrytí změn v rámci této změny rozpočtu jsou uvolněny finanční prostředky z rezervy rozpočtu ve
výši 3.000 tis. Kč.
Položka rezerva rozpočtu

změna o -3.000 tis. Kč

