Statutární město Pardubice -Městský obvod Pardubice III

Rozpočtové opatření č. 4
schválené Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice III
dne 23. 9. 2019
Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice III schválilo v rámci svého usnesení č. Z/85/2019
ze dne 23. 9. 2019 rozpočtové opatření spočívající v následujících přesunech rozpočtových
prostředků:

ZDROJE
1. Příjmy daňové celkem
Zvýšení jednorázového transferu na pokrytí služeb spojených s užívanými prostory garáže
v ul. E. Košťála 1016 v loňském roce ve výši 24,1 tis. Kč, dále pak 38,5 tis Kč na pokrytí
nákladů na informační technologie – úhrada podílů licencí na software zajišťované městem
i pro náš obvod (ASPI, GINIS, DejTip).
Položku transfer- ostatní provozní transfery

změna o -63 tis. Kč

2. Příjmy nedaňové celkem
Na zajištění voleb do Parlamentu EU nám bude v letošním roce poskytnuta dotace ve výši
celých vynaložených 415,1 tis. Kč. Dochází tedy ke snížení předpokládané dotace o celou
předpokládanou částku a navedena dotace v kapitole přijaté dotace.
Položka
předpokládaná dotace na volby
dotace na volby do Parlamentu EÚ

změna o -500 tis. Kč
změna o 415,1 tis. Kč

VÝDAJE
1. Vnitřní správa
Ve výdajích jsou zapracovány změny týkající se poskytnutých dotací. Jde o položku na
zajištění voleb do Parlamentu EÚ poníženou o částku -84,9 tis. Kč na výši skutečně
vynaložených nákladů.
Položka
zajištění voleb

změna o -84,9 tis. Kč

2. Životní prostředí
V kapitole životního prostředí je na jednotlivých položkách provedeno ponížení výdajů na
základě možných úsporných opatření tak, aby mohly být provedeny níže uvedené investiční
akce.
Položka
odpadové hospodářství celkem
péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství
Kontejnerová stanoviště E. Košťála 957-958

změna o - 300 tis. Kč
změna o - 62 tis. Kč
změna o - 1.450 tis. Kč

3. Doprava
I v kapitole doprava je na jednotlivých položkách provedeno ponížení výdajů na základě
možných úsporných opatření nebo jsou použity již nepotřebné finanční prostředky
z dokončených akcí tak, aby mohly být provedeny níže uvedené investiční akce.
V rámci dopravy jsou navedeny finanční prostředky na investiční akci „Stavební úpravy
v ul. Na Drážce 1561-1563“, aby mohla být řádně zahájena realizace, ve výši 4.850 tis. Kč.
Dále pak na investiční akci „oprava chodníků v části Slovany II. etapa – část D“ ve výši 2.500
tis Kč.
Položka
oprava a údržba komunikací
změna o - 3.454 tis. Kč
ostatní provozní výdaje do dopravy celkem
změna o - 170 tis. Kč
oprava chodníku ul. Na Okrouhlíku
změna o - 1.300 tis. Kč
Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova 1502-1503 a Na Drážce 1499-1501 změna o -162 tis. Kč
Rozšíření parkovacích místu v ul. Luční, Ve Stezkách
změna o - 202 tis. Kč
Stavební úpravy v ul. Na Drážce 1561-1563
změna o 4.850 tis. Kč
Oprava chodníků v části Slovany II. etapa
(ul. Pod Lipami a Spojilská) – část D
změna o 2.500 tis. Kč

REZERVY
Na pokrytí výše uvedených investičních akcí byly použity finanční prostředky z rezervy
rozpočtu ve výši 313 tis. Kč.
Položka rezerva rozpočtu

změna o - 313 tis. Kč

