Město Příbram
Odbor ekonomický

Pro jednání ZM
dne : 20.04.2015
Návrh změny číslo:
RZ0027

Název bodu jednání :
[>>>Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně příjmů, tj. snížení rozpočtu kapitoly
747 - OSHI o částku 21.789.042,00 Kč a navýšení rozpočtu nové kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši
v souvislosti s organizační změnou od 01.04.2015 schválenou RM dne 19.01.2015 usn. č. 57/2015
<<<]
Předkládá:

Rada města Příbram

Zpracoval:

Ing. Venuše Štochlová, vedoucí odboru ekonomického

Projednáno:

v RM dne 30.03.2015, bod 54. d), usn. č. 286/2015

Text usensesní 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, tj. snížení rozpočtu kapitoly
747 - OSHI o částku 21.789.042,00 Kč a navýšení rozpočtu nové kapitoly 786 - OIRM ve stejné výši
v souvislosti s organizační změnou od 01.04.2015 schválenou RM dne 19.01.2015 usn. č. 57/2015.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0034
RP0034
RP0047
RP0047

747 - OSHI
747 - OSHI
786 - OIRM
786 - OIRM

3639
3639
3639
3639

2132
2132
2132
2132

účelový
znak

prvek
rozpočtu
1
2
3223
3224

popis

částka změny

VaK nájemné
DSO pro VaK
VaK nájemné
DSO pro VaK

-21 625 292,00
-163 750,00
21 625 292,00
163 750,00

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.
Jana Rychlá

Napsal:
Důvodová zpráva:

č. pož.
popis
RP0034
V souvislosti s organizační změnou k 01.04.2015 schválenou RM dne 19.01.2015, usn. č. 57/2015
žádáme o změnu rozpočtu města na rok 2015 na straně příjmů převedením finančních prostředků z
kapitoly 747 - Odbor silničního hospodářství a investic na kapitolu 786 - Odbor investic a rozvoje
města ve výši 21.789.042,00 Kč.
RP0047
V souvislosti s organizační změnou k 01.04.2015 žádáme o změnu rozpočtu města na rok 2015, tj.
navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 786 - Odbor investic a rozvoje města, prvky č. 3223 - "Vodovody a
kanalizace - nájemné" (21.625.292,00 Kč) a č. 3224 - "SOVaK - dodávka vody předané a vrácené"
(163.750,00 Kč) v celkové výši 21.789.042,00 Kč.
Návrhy usnesení:
(>>>ZM schvaluje – neschvaluje návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně příjmů,
tj. snížení rozpočtu kapitoly 747 - OSHI o částku 21.789.042,00 Kč a navýšení rozpočtu nové kapitoly
786 - OIRM ve stejné výši v souvislosti s organizační změnou od 01.04.2015 schválenou RM dne
19.01.2015 usn. č. 57/2015.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0034
RP0034

747 - OSHI
747 - OSHI

3639
3639

2132
2132

účelový
znak

prvek rozpočtu
1
2

popis
VaK nájemné
DSO pro VaK

částka změny
-21 625 292,00
-163 750,00

RP0047
RP0047

<<<)

786 - OIRM
786 - OIRM

3639
3639

2132
2132

3223
3224

VaK nájemné
DSO pro VaK

21 625 292,00
163 750,00

