
Město Příbram        Pro jednání ZM 
Odbor ekonomický       dne : 14.09.2015 
       Návrh změny číslo: RZ0144 
Název bodu jednání : 
[>>>Návrh změny rozpočtu města na rok 2015 na straně příjmů v rámci kapitoly 741 - OE (dotace)                
z důvodu přijetí investiční dotace v celkové výši 5.672.140,13 Kč, která byla poskytnuta v rámci 
programu OPŽP na projekt: CZ.1.02/5.1.00/13.20470 Rekonstrukce ledových ploch na zimním 
stadionu v Příbrami<<<] 
 
Předkládá:  Rada města Příbram  
 
Zpracoval:  Ing. Venuše Štochlová, vedoucí odboru ekonomického                              
   
Projednáno:  v RM dne 10.08.2015, bod 13.f), usn. č. 719/2015 
 
Text usnesení RM: 
Rada    II.   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 investiční dotace v celkové výši 5.672.140,13 Kč, která byla poskytnuta v rámci 
programu OPŽP na projekt: CZ.1.02/5.1.00/13.20470 Rekonstrukce ledových ploch na zimním 
stadionu v Příbrami. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0218 741 - OE  4213 90877 3412 
Rekonstrukce ledových ploch na 

ZS v Příbrami 
315 118,84 

RP0218 741 - OE  4216 15837 3413 
Rekonstrukce ledových ploch na 

ZS v Příbrami 
5 357 021,29 

RP0218 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -5 672 140,13 

 
                                                                                                                      
Napsal:  Jana Rychlá 

Důvodová zpráva: 
RP0218 Dne 24.07.2015 město Příbram přijalo na svůj účet investiční dotaci v celkové výši 

5.672.140,13 Kč, která představuje dotaci ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje - 
ÚZ 15837) ve výši 5.357.021,29 Kč a dotaci SFŽP (ÚZ 90877) ve výši 315.118,84 Kč. 
Jedná se o finanční podporu v rámci OPŽP na projekt: Rekonstrukce ledových ploch na 
zimním stadionu v Příbrami. Z výše uvedeného žádáme o změnu rozpočtu příjmů v 
rámci kapitoly 741 - OE (dotace). 
 
 

 

Návrhy usnesení: 
(>>>ZM schvaluje – neschvaluje změnu rozpočtu města na rok 2015 na straně příjmů v rámci kapitoly 
741 - OE (dotace) z důvodu přijetí investiční dotace v celkové výši 5.672.140,13 Kč, která byla 
poskytnuta v rámci programu OPŽP na projekt: CZ.1.02/5.1.00/13.20470 Rekonstrukce ledových 
ploch na zimním stadionu v Příbrami. 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 

prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0218 741 - OE  4213 90877 3412 
Rekonstrukce ledových ploch na 

ZS v Příbrami 
315 118,84 

RP0218 741 - OE  4216 15837 3413 
Rekonstrukce ledových ploch na 

ZS v Příbrami 
5 357 021,29 

RP0218 741 - OE  4116  1830 Předpoklad -5 672 140,13 

<<<) 


