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Schválená rozpočtová opatření v roce 2017 
zveřejňována dle § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
 

          
 
 

Číslo 
opatření 

Datum změny Označení 
rozhodnutí 

Částka příjem Částka výdaj Platnost od 

RO0122 21.8.2017 806/2017 366775,2 366775,2 31.8.2017 14:11 

RO0123 21.8.2017 806/2017 0 0 31.8.2017 14:11 

RO0124 21.8.2017 806/2017 0 0 31.8.2017 14:11 

RO0125 21.8.2017 806/2017 0 0 31.8.2017 14:11 

RO0126 21.8.2017 806/2017 0 0 31.8.2017 14:11 

RO0127 21.8.2017 834/2017 0 0 31.8.2017 14:11 

RO0128 21.8.2017 837/2017 0 0 31.8.2017 14:29 

RO0129 21.8.2017 838/2017 0 0 31.8.2017 14:29 

RO0130 21.8.2017 842/2017 0 0 31.8.2017 14:29 

RO0131 21.8.2017 849/2017 0 0 31.8.2017 14:29 

 
Jedná se o další rozpočtová opatření schválená RM Příbram v roce 2017. 
 
Nahlédnutí do listinné podoby je možné na Městském úřadu Příbram, odboru ekonomickém v době: 
pondělí-čtvrtek od 8-14 hodin a v pátek od 8-13 hodin, také po dohodě na č. tel: 318 402 207, 318 402 213 
nebo 318 402 384. 
 
 

 

Rozpočtová opatření schválená  RM dne 21.08.2017: 
6) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření (a - e) 

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 122 
R.usn.č.806/2017     
Rada   s c h v a l u j e    

 
 

6 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 
741 - OE o částku 366.775,20 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí 

 
 

 
 

ČÍSLO JEDNACÍ: MeUPB 79362/2017 

  

VYŘIZUJE: Ing. AlenaPražáková 

TEL/FAX: 318 402 213 

E-MAIL: alena.prazakova@pribram.eu 

DATUM: 31.08.2017 
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neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY "určené pro MŠ, Příbram VII, Bratří 
Čapků 278 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o 
částku 366.775,20 Kč a navýšení výdajů kapitoly 788 - ŠŠZ ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace z MŠMT ČR na projekt "ŠABLONY "určené pro MŠ, Příbram VII, 
Bratří Čapků 278. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0230 741 - OE  4116 33063 4167 
Neinv. účelová dotace MŠMT ČR - 
"Šablony" MŠ Bří Čapků - 85 % 

311 758,92 

RP0230 741 - OE  4116 33063 4168 
Neinv. účelová dotace MŠMT ČR - 
"Šablony" MŠ Bří Čapků - 15 % 

55 016,28 

RP0230 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 4169 
Neinv. účelová dotace MŠMT ČR . 
"Šablony" MŠ Bří Čapků - 85 % 

311 758,92 

RP0230 788 - ŠŠZ 3111 5336 33063 4170 
Neinv. účelová dotace MŠMT ČR - 
"Šablony" MŠ Bří Čapků - 15 % 

55 016,28 

 

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 123 
6 a) Revokace R.usn.č. 716/2017 v části II bodu 2) ze dne 17.07.2017, MKDS Příbram - stavebně 
technické řešení - rozvaděče a montáž kamer - zadání 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů, to je snížení rozpočtu  
běžných výdajů kapitoly 741 - OE, číslo prvku 3369 Rezerva z dotačních titulů o částku 
2.416.696,70 Kč a navýšení rozpočtu kapitálových výdajů kapitoly 717 - MP, číslo prvku 92 Stroje, 
přístroje, zařízení ve stejné výši z důvodu realizace MKDS Příbram - rozvaděče a montáž kamer. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0224 717 - MP 5311 6122 001 Investiční 
výdaje MP 

92 Stroje, přístroje, zařízení 2 416 696,70 

RP0224 741 - OE 6171 5901 001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních titulů -2 416 696,70 

 
 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 124 
6 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů            
v rámci kapitoly 749 - MěRK 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů v rámci 
kapitoly 749 – MěRK. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0221 749 - 
MěRK 

3613 5192 001 Běžné výdaje - 
správa a údržba 
bytů a nebytů 

489 Příspěvek do fondu 
oprav - neprodané NP v 
prodaných domech 

-150 000,00 

RP0221 749 - 
MěRK 

3613 5171 001 Běžné výdaje - 
správa a údržba 
bytů a nebytů 

491 Opravy a udržování 150 000,00 

 
 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 125 
6 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů v rámci 
kapitoly         717 - Městská policie 

rozpočtového opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů v rámci kapitoly 717 
- Městská policie.  

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0178 717 - MP 5311 5137 002 Provozní 
výdaje MP. 

76 Drobný hmotný 
majetek 

-55 900,00 

RP0178 717 - MP 5311 6122 001 Investiční 
výdaje MP 

92 Stroje, přístroje, 
zařízení 

55 900,00 
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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 126 
6 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně kapitálových 
výdajů v rámci kapitoly 786 – OIRM 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně kapitálových výdajů v rámci 
kapitoly 786 – OIRM. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0231 786 - OIRM  2333 6121  3786 Stavební úpravy -233 000,00 

RP0231 786 - OIRM  2333 6121 29996 4130 Stavební úpravy - dotace 233 000,00 

 
 
 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 127 
34) Slavnostní otevření nového skateparku 

R.usn.č.834/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

1) program slavnostního otevření nového skateparku  ve variantě A dle důvodové zprávy, 
2) rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů, tj. navýšení 

výdajů kapitoly 777 – OŠKS, číslo prvku 3381 (odměny za užití duševního vlastnictví) o 
částku 25.000,00 Kč a snížení výdajů kapitoly 741, číslo prvku 660 ve stejné výši. 
 

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 128 
37) Smlouva o pronájmu venkovních prostor Svaté Hory 

R.usn.č.837/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

1) smlouvu o pronájmu venkovních prostor Svaté Hory s Římskokatolickou farností u kostela 
Nanebevzetí Panny Marie se sídlem Svatá Hora 591, 261 01, Příbram II, IČ:18608621, ve výši 
50.000,00 Kč na akci „Příbramská svatohorská šalmaj 2017“, 

rozpočtové opatření, tj. navýšení výdajů kapitoly 777-OŠKS (prvek č. 4171 – nájemné) ve výši 50.000,00 
Kč a snížení výdajů kapitoly 785 – OSM  ve výši 50.000,00 Kč, č. prvku 3215 – nájemné 
 
 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 129 
 
38) Navýšení investičních prostředků pro Základní školu, Příbram VII, 28. října 1 za účelem nákupu 
konvektomatu do školní jídelny 

R.usn.č.838/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

1) investiční příspěvek pro Základní školu, Příbram VII, 28. října 1 ve výši 441.965,80 Kč 
za účelem nákupu konvektomatu do školní jídelny (kapitola 788 – Školy a školská zařízení, 
číslo prvku 3885 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 – investiční příspěvek), 

2) rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů, to je snížení 
rozpočtu kapitoly 741, číslo prvku 3369 o částku 441.965,80 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 
788 – Školy       a školská zařízení, číslo prvku 3885 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 – 
investiční příspěvek    o částku 441.965,80 Kč. 

 
 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 130 
42) Venkovní schodiště a spojovací pěší komunikace  - Příbram III – výběr dodavatele 

R.usn.č.842/2017        
Rada     I.    b e r e   n a   v ě d o m í 
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informaci o veřejné zakázce malého rozsahu „Venkovní schodiště a spojovací pěší komunikace – 
Příbram III“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvedenou v důvodové zprávě. 
 
 
 

 II.    r o z h o d u j e 
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky tak, že vybírá nabídku společnosti  
ANDAF – TIER s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha, IČ 02330407, za nabídkovou 
cenu 1 348 409,00 Kč bez DPH. 
 
III.   s c h v a l u j e 
1) uzavření smlouvy na zakázku „Venkovní schodiště a spojovací pěší komunikace – Příbram III“        

se společností ANDAF – TIER s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha, IČ 
02330407,  za nabídkovou cenu 1 348 409,00 Kč bez DPH, 

2) rozpočtové opatření – změnu rozpočtu na rok 2017 na straně kapitálových výdajů v rámci 
kapitoly 786 – OIRM spočívající ve snížení prvků 3857 (IN-LINE dráha Nový rybník) ve výši 
323 255,00 Kč, 3716 (Nízkoprahové denní centrum a noclehárna) ve výši 368 220,00 Kč a 
3365 (Příprava investičních staveb velkého rozsahu) ve výši 512 125,00 Kč a navýšení prvku 
3781 (Venkovní schodiště a spojovací pěší komunikace – Příbram III) v celkové výši  
1 203 600,00 Kč. 

 
 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 131 
49) Výměna autobusových přístřešků 

R.usn.č.849/2017        
Rada I.   r o z h o d u j e  

o zadání zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona na základě výjimky ve smyslu 
ust.      č. VII, bodu 6 písm. c) směrnice č. 2/2011 – na základě  SOSH. 

 
II.   s c h v a l u j e 
1) uzavření smlouvy na realizaci zakázky Výměna 4 ks autobusových přístřešků se společností 

BLACKBOX s.r.o., Karlovo nám. 42/31, 674 01 Třebíč, IČ 25589369 za nabídkovou cenu 
388 300,00 Kč bez DPH, 

2) rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů, to je snížení 
rozpočtu běžných výdajů kapitoly 741 – OE, číslo prvku 3369 Rezerva z dotačních titulů o 
částku 469.843,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitálových výdajů kapitoly 789 – SOSH, číslo 
prvku 3739 Autobusové zastávky ve stejné výši z důvodu realizace výměn 4 kusů 
autobusových přístřešků.  

 
III.   u k l á d á 
SOSH učinit právní kroky související s rozhodnutím o zadání veřejné zakázky dle bodu II. tohoto 
usnesení. 

 
 
 
 
Ing. Venuše Štochlová v. r. 
vedoucí odboru ekonomického 


