
Město Příbram        Pro jednání ZM 
Odbor ekonomický       dne : 20.04.2015 
       Návrh změny číslo: RZ0040 
 
Název bodu jednání : 
[>>>Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace)      
z důvodu přijetí platby ve výši 10.013.048,62 Kč, která představuje investiční účelovou dotaci             
(ÚZ 82505) na projekt číslo: CZ.1.15/1.1.00/74.01709 s názvem "Rekonstrukce místních komunikací    
v Příbrami - 2. etapa"<<<] 
 
 
Předkládá:  Rada města Příbram  
 
Zpracoval:  Ing. Venuše Štochlová, vedoucí odboru ekonomického                             
                    
   
Projednáno:  v RM dne 07.04.2015, usn. č. 294/2015 
Text usnesení RM: 
R.usn.č.294/2015        
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM 

schválit návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE 
(dotace) z důvodu přijetí platby ve výši 10.013.048,62 Kč, která představuje investiční 
účelovou dotaci (ÚZ 82505) na projekt číslo: CZ.1.15/1.1.00/74.01709 s názvem 
"Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami - 2. etapa“. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. Kapitola paragraf pol. 
Účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0066 741 – OE  4116  1830 Předpoklad -10 013 048,62 

RP0066 741 – OE  4223 82505 2798 Investiční dotace EU  10 013 048,62 

 
II.   u k l á d á 
Odboru ekonomickému předložit materiál na jednání ZM dne 20.04.2015. 

 
                        
 
 
Napsal:  Jana Rychlá 
 
Důvodová zpráva: 
 
č. pož. popis 

RP0066 
 

Město Příbram přijalo dne 27.03.2015 na svůj účet částku 10.013.048,62 Kč, která představuje 
očekávanou platbu účelové investiční dotace (ÚZ 82505) na projekt číslo: CZ.1.15/1.1.00/74.01709 s 
názvem "Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami - 2. etapa". Jelikož je tato částka zahrnuta ve 
schváleném rozpočtu města na rok 2015, je navržena změna rozpočtu města na straně  příjmů v 
rámci kapitoly 741 - OE (dotace). 
 

Návrhy usnesení: 
(>>>ZM schvaluje - neschvaluje návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně příjmů v rámci 
kapitoly 741 - OE (dotace) z důvodu přijetí platby ve výši 10.013.048,62 Kč, která představuje 
investiční účelovou dotaci (ÚZ 82505) na projekt číslo: CZ.1.15/1.1.00/74.01709 s názvem 
"Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami  - 2. etapa". 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0066 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -10 013 048,62 

RP0066 741 - OE  4223 82505 2798 Investiční dotace EU  10 013 048,62 

<<<) 



 

 


