
Město Příbram        Pro jednání ZM 
Odbor ekonomický       dne : 20.04.2015 
       Návrh změny číslo: RZ0020 
 
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 14.522.100,79 Kč s účelovou vazbou na realizovanou akci: 
"Rekonstrukce ulice 28. října a okolí" (ÚZ 17871)<<<] 
 
 
Předkládá:  Rada města Příbram 
 
Zpracoval:  Ing. Venuše Štochlová, vedoucí odboru ekonomického                              
 
Projednáno:  v RM dne 30.03.2015, bod 54. a), usn. č. 286/2015 
 
Text usnesení RM: 
R.usn.č.286/2015  
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 14.522.100,79 Kč s účelovou vazbou 

na realizovanou akci: "Rekonstrukce ulice 28. října a okolí" (ÚZ 17871). 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 

popis částka změny 

RP0044 741 - OE  4216 17871 2478 Investiční dotace (IPRM) 14 522 100,79 

RP0044 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -14 522 100,79 

 

Rada   II.   u k l á d á   Odboru ekonomickému předložit materiály pod body č. 54 (a - d) na jednání ZM 

dne 20.04.2015.    

                      
Napsal:  Jana Rychlá 
 
Důvodová zpráva: 
 
č. pož. popis 
RP0044 Město Příbram přijalo na svůj účet v ČNB dne 25.03.2015 částku 14.522.100,79 Kč                               

s účelovou vazbou na realizovanou akci" Rekonstrukce ulice 28. října a okolí", identifikační 
číslo akce 117D11H001458 (ÚZ 17871). Jelikož se jedná o očekávanou platbu, která je 
zahrnuta ve schváleném rozpočtu města na rok 2015, navrhujeme změnu rozpočtu města v 
rámci příjmů 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 14.522.100,79 Kč s účelovou vazbou            
na realizovanou akci: "Rekonstrukce ulice 28. října a okolí" (ÚZ 17871). 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0044 741 - OE  4216 17871 2478 Investiční dotace (IPRM) 14 522 100,79 

RP0044 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -14 522 100,79 

<<<) 


