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 Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
U s n e s e n í 

 
z mimořádného jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.01.2013 

od 10.30 hodin na Městském úřadě Příbram 

 
 
 
 
1) Zahájení, ověřovatelé 

Ověřovatelé: Václav Černý 
          Ing. Juraj Molnár   
 
 
2) Program včetně návrhů změn a doplňků 

 
P r o g r a m: 
1. Zahájení, ověřovatelé 
2. Program včetně návrhu změn a doplňků 
3. Informace 
4. Kontrola zápisu a usnesení 
5. Interpelace 
6. Ţádost o poskytnutí finanční podpory (Nejúspěšnější sportovec roku 2012) 
7. Revokace R.usn.č. 895/2012 
8. Rozpočtové změny 
9. Různé 

 
R.usn.č.1/2013        
Rada      s c h v a l u j e 
              program dnešního jednání. 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
3) Informace 

 
 
4) Kontrola zápisu a usnesení 

  
  
5) Interpelace 

 
 
6) Ţádost o poskytnutí finanční podpory (Nejúspěšnější sportovec roku 2012) 

Hlasováno o návrhu Ing. Molnára. 
R.usn.č.2/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

1) revokaci usn. č. 965/2012, bod 2) ze dne 03.12.2012, 
2) úhradu nákladů spojených s vyhlášením ankety "Nejúspěšnější sportovec Příbramska 2012" ve výši 
25.000,- Kč z kap. 716 – kultura. 
 

                                                         hl.  pro  6 
7) Revokace R.usn.č. 895/2012 

R.usn.č.3/2013 
Rada    s c h v a l u j e  

1)  revokaci usnesení R.usn.č. 895/2012 ze dne 19. 11. 2012, 
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2) zahraniční sluţební cestu do Altöttingu (Německo) ve dnech 09. - 10. ledna 2013 na Slavnostní 
otevření Kulturního a kongresového fóra Altötting. Cestovní náklady (pojistné, stravné, 40% kapesného) 
hradí město Příbram z kap. 716 - kultura. Cesty se zúčastní: Václav Černý, Ing. Juraj Molnár, Vladimíra 
Kupcová - tlumočník, Milan Muránsky - řidič. Cesta se uskuteční sluţebním vozem. 

 
                                                         hl.  pro  6 

 
 
8) Rozpočtové změny (a – h) 

R.usn.č.4/2013 
Rada    I.   s c h v a l u j e  

 
8a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2012, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) o 
částku 927 826,80 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 714 - OŠ ve stejné výši 

návrh změny rozpočtu města na rok 2012, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) o 
částku 927 826,80 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 714 - OŠ ve stejné výši. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0334 741 - OE  4116 33123 2498 
Neinvestiční dotace EU Peníze školám 

15% 
139 174,02 

RP0334 741 - OE  4116 33123 2497 Neinvestiční dotace EU Peníze školám 788 652,78 

RP0334 714 - OŠ 3113 5336 33123 2743 Neinv. dotace Peníze školám 15% CZ 139 174,02 

RP0334 714 - OŠ 3113 5336 33123 2742 Neinv. dotace Peníze školám 85% EU 788 652,78 

 
 
8 b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2012, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) o 
částku 20.833,-- Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 723 - OŢP ve stejné výši z důvodu přijetí dotace z 
rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu ţivotního prostředí a zemědělství v rámci 
Tématického zadání Zkvalitnění ţivotního prostředí na zajištění realizace projektu Úklid černých skládek 
na území města Příbram 

návrh změny rozpočtu města na rok 2012, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) o 
částku 20.833,-- Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 723 - OŢP ve stejné výši z důvodu přijetí dotace z 
rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu ţivotního prostředí a zemědělství v rámci 
Tématického zadání Zkvalitnění ţivotního prostředí na zajištění realizace projektu Úklid černých skládek 
na území města Příbram. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0294 723 - ŢP 3729 5139 91 1981 
materiál - dotace Fondu ţivotního 

prostředí SK 
20 833,00 

RP0337 741 - OE  4122 91 1973 Dotace SK Fond ţivotního prostředí 20 833,00 

 
 
8 d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2012, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, 
ÚZ 27003) o částku 30.000,-- Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OOVV ve stejné výši v souvislosti s 
přidělením účelové dotace na částečnou úhradu zvýšených nákladů spojených se stabilizací provozu 
nového Centrálního registru vozidel 

návrh změny rozpočtu města na rok 2012, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 
27003) o částku 30.000,-- Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 719 - OOVV ve stejné výši v souvislosti s 
přidělením účelové dotace na částečnou úhradu zvýšených nákladů spojených se stabilizací provozu 
nového Centrálního registru vozidel. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0338 741 - OE  
411

6 
27003 1146 

Dotace na provoz Cetrálního registru 

vozidel 
30 000,00 

RP0343 719 - OOVV 6171 
501

1 
27003 2775 

Odměny v souvislosti se 

zajišťováním stabilizace provozu 

CRV po 09.07.2012 

30 000,00 
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8 e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2012 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE(dotace) 

návrh změny rozpočtu města na rok 2012 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace). 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0346 741 - OE  4223 82505 2698 Investiční dotace EU 1 179 545,53 

RP0346 741 - OE  4223 82501 2697 Investiční dotace ze SR 122 021,95 

RP0346 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -1 301 567,48 

 
 

8 f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2012 na straně výdajů v rámci kapitoly 749 - Městská realitní 
kancelář Příbram 

návrh změny rozpočtu města na rok 2012 na straně výdajů v rámci kapitoly 749 - Městská realitní 
kancelář Příbram. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0344 
749 - 

MěRK 
6171 5171  787 Opravy a údrţba -953 944,40 

RP0344 
749 - 

MěRK 
6171 6122  1324 

Výměna technologie plyn. kotelny v 

adm. budově, nám. T.G.Masaryka 

Příbram 

953 944,40 

 
 
8 g) Návrh změny rozpočtu města na rok 2012 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) a na 
straně výdajů v rámci kapitoly 747 - OSHI v souvislosti s přijetím investiční dotace na akci: Vybudování 
kanalizace v části města  Příbram (Orlov) a napojení na ČOV 

návrh změny rozpočtu města na rok 2012 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace) a na 
straně výdajů v rámci kapitoly 747 - OSHI v souvislosti s přijetím investiční dotace na akci: Vybudování 
kanalizace v části města Příbram (Orlov) a napojení na ČOV. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0353 741 - OE  4216 29898 2776 
Vybudování kanalizace Příbram - Orlov a 

napojení na ČOV 
390 000,00 

RP0353 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -390 000,00 

RP0355 747 - OSHI 3639 6121 29898 2777 
Vybudování kanalizace Příbram - Orlov a 

napojení na ČOV 
390 000,00 

RP0355 747 - OSHI 3639 6121  2107 

Odkanalizování obcí v povodí Litavky na 

ČOV Příbram - Orlov - stavba splaškové 

kanalizace a vodovodu 

-390 000,00 

 
 
8 h) Návrh změny rozpočtu města na rok 2012 na straně výdajů v rámci kapitoly 741 - OE 

návrh změny rozpočtu města na rok 2012 na straně výdajů v rámci kapitoly 741 – OE. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0354 741 - OE 6171 5901  660 Rezerva -450 000,00 

RP0354 741 - OE 6171 5163  193 Sluţby peněţních ústavů 450 000,00 

 
 

Rada    II.   d o p o r u č u j e   ZM  
 

8 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2012 na straně příjmů kapitoly 741 - OE (dotace) 

schválit návrh změny rozpočtu města na rok 2012 na straně příjmů kapitoly 741 - OE (dotace). 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0339 741 - OE  4223 82501 2623 Investiční dotace SR 478 653,38 

RP0339 741 - OE  4223 82505 2624 Investiční dotace EU 4 626 982,61 
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RP0339 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -5 105 635,99 

 
 

                                                         hl.  pro  6 
 
 
 

 
 

 
Zápis ověřili: 
Václav Černý 
Ing. Juraj Molnár 
 
Ing. Pavel Pikrt 
starosta 
       
Zapsala: Iva Černohorská 
dne: 03.01.2013 
 
Ověřeno: 07.01.2013 
Vyvěšeno: 11.01.2013 
 
 
 
 


