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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 

RO0044 24.4.2017 711/2017/ZM 0,00 0,00 15.5.2017 13:55 

RO0045 15.5.2017 447/2017 0,00 0,00 16.5.2017 14:38 

RO0046 15.5.2017 447/2017 0,00 0,00 16.5.2017 14:43 

RO0047 15.5.2017 447/2017 0,00 0,00 16.5.2017 14:45 

RO0048 15.5.2017 447/2017 0,00 0,00 16.5.2017 14:49 

RO0049 15.5.2017 447/2017 0,00 0,00 16.5.2017 14:51 

RO0050 15.5.2017 447/2017 0,00 0,00 16.5.2017 14:53 

RO0051 15.5.2017 447/2017 442 950,92 442 950,52 16.5.2017 14:56 

RO0052 15.5.2017 447/2017 -44 000,00 -44 000,00 16.5.2017 14:58 

RO0053 15.5.2017 473/2017 0,00 0,00 17.5.2017 13:56 

RO0054 15.5.2017 486/2017 0,00 0,00 17.5.2017 14:04 

 
 
Jedná se o další rozpočtová opatření schválená Radou města Příbram nebo Zastupitelstvem města 
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. 
 
Rozpočtové opatření schválené ZM dne 24.04.2017: 
3) Poskytnutí finančního daru pro rodinu …………… 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 44 
Usn. č. 711/2017/ZM 
ZM    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí finančního daru pro rodinu …………… ve výši 100.000,00 Kč na úhradu nájemného a 
služeb a na zajištění základních životních potřeb rodiny ……………, bytem ……………, a to 
z kap. 728 – OSVZ, prvek 3953 (sociální pomoc rodině), 

2) rozpočtové opatření, tj, změnu rozpočtu města na rok 2017, které se promítne na straně 
běžných výdajů, a to ve snížení kap. 741 – OE, prvek 660 (rezerva starosty) o částku 
100.000,00 Kč a navýšení kap. 728 – OSVZ, prvku 3953 (sociální pomoc rodině) ve stejné výši. 
 

 
 

 
 

ČÍSLO JEDNACÍ: MeUPB  MeUPB 46324/2017 

  

VYŘIZUJE: Jana Rychlá 

TEL/FAX: 318 402 384 

E-MAIL: jana.rychla@pribram.eu 

DATUM: 17.05.2017 
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Rozpočtová opatření schválená RM dne 15.05.2017: 

6) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření (a – h) 

R.usn.č.447/2017        
Rada    s c h v a l u j e  
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 45 
6 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů, tj. snížení 
výdajů kapitoly 789 - SOSH o částku 150.289,23 Kč a navýšení výdajů kapitoly 739 - TS ve stejné 
výši z důvodu úhrady prací při opravách městských komunikací 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů, tj. snížení výdajů 
kapitoly 789 - SOSH o částku 150.289,23 Kč a navýšení výdajů kapitoly 739 - TS ve stejné výši z 
důvodu úhrady prací při opravách městských komunikací. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0046 789 - SOSH 2212 5171  3657 Oprava a údržba komunikací -8 310,28 

RP0046 789 - SOSH 2219 5169  3663 Služby spojené s opravami MK -20 812,00 

RP0046 789 - SOSH 2219 5171  3742 Opravy chodníků -15 818,33 

RP0046 789 - SOSH 2212 5171  3662 Dopravní značení  -105 348,62 

RP0078 739 - TS 3639 5331  546 Neinvestiční příspěvek 150 289,23 

 
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 46 
6 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů v rámci 
kapitoly 792 - Fond vodohospodářského majetku města  

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů v rámci kapitoly 792 - 
Fond vodohospodářského majetku města. 

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

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0082 792 - FOVM 3639 5164 001 Běžné výdaje 3997 Nájemné 24 200,00 

RP0082 792 - FOVM 3639 6121 002 Kapitálové výdaje 3998 Orlov - Lazec 22 170,00 

RP0082 792 - FOVM 3639 5171 001 Běžné výdaje 3829 Příbram II, Obecnická ul. - 
obnova kanalizace + obnova 
vodovodu 

-46 370,00 

 
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 47 
6 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně kapitálových 
výdajů v rámci kapitoly 786 -  OIRM 

rozpočtového 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. název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0080 786 - 
OIRM  

3412 6121 031 Nový rybník 3944 Realizace stavby 250 040,00 

RP0080 786 - 
OIRM  

3639 6901 022 Rezerva na 
kapitálové výdaje 

3598 Rezerva -250 040,00 

 
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 48 
6 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů v rámci 
kapitoly 777 – OŠKS z důvodu převodu zůstatku finančních prostředků nerozdělených 
„Programových dotací“ ve prospěch „Individuálních dotací“ 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 – 
OŠKS z důvodu převodu zůstatku finančních prostředků nerozdělených „Programových dotací“ ve 
prospěch „Individuálních dotací“. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0083 777 - OŠKS 3419 5901 001 Kultura, 
sport 

3718 Individuální dotace 944 474,00 

RP0083 777 - OŠKS 3319 5901 001 Kultura, 
sport 

3465 Podpora - KULTURNÍ 
AKTIVITY 

-527 500,00 

RP0083 777 - OŠKS 3330 5901 001 Kultura, 
sport 

3471 Podpora - PAMÁTKY 
MÍSTNÍHO VÝZNAMU 

-153 636,00 

RP0083 777 - OŠKS 3419 5901 001 Kultura, 3467 Podpora - ČINNOST -263 338,00 
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sport SPORTOVNÍCH 
ORGANIZACÍ 

 
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 49 
6 e) 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 

RP0084 749 - MěRK 3612 5171 001 Běžné výdaje - správa 
a údržba bytů a nebytů 

484 Opravy a 
udržování 

-200 000,00 

RP0084 749 - MěRK 3612 5179 001 Běžné výdaje - správa 
a údržba bytů a nebytů 

492 Volné byty, 
neplatiči... 

200 000,00 

 
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 50 
6 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů, tj. snížení 
rozpočtu kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 1.623.976,00 Kč a navýšení 
rozpočtu kapitoly 786 - OIRM (Klidová zóna Ryneček) ve stejné výši 

rozpočtového opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu 
kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) o částku 1.623.976,00 Kč a navýšení rozpočtu 
kapitoly 786 - OIRM (Klidová zóna Ryneček) ve stejné výši. 

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

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0085 786 - OIRM  3429 6121 032 Klidová 
zóna Ryneček 

4008 Doplnění herních prvků 1 623 976,00 

RP0091 741 - OE 6171 5901 001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních 
titulů 

-1 623 976,00 

 
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 51 
6 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (kapitálové transfery ÚZ 17978) o částku 442.950,92 Kč a výdajů kapitoly 741 - OE 
(rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu přijetí dotace na realizovanou akci "B. j. 23 PB - 
KODUS Příbram" 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 
741 - OE (kapitálové transfery ÚZ 17978) o částku 442.950,92 Kč a výdajů kapitoly 741 - OE 
(rezerva z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu přijetí dotace na realizovanou akci "B. j. 23 PB - 
KODUS Příbram".  

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0088 741 - OE  4216 17978 002 Investiční 
přijaté transfery 

3737 Investiční dotace 
(Podpora bydlení) 
KODUS 

442 950,92 

RP0088 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních 
titulů 

442 950,52 

 
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 52 
6 h) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. snížení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 13010) o částku 44.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 728 – OSVZ 
 ve stejné výši z důvodu vrácení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na kalendářní rok 
2017 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. snížení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - 
OE (dotace, ÚZ 13010) o částku 44.000,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 728 - OSVZ ve stejné 
výši z důvodu vrácení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na kalendářní rok 2017. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0090 728 - OSVZ 4339 5011 13010 007 Výkon 
pěstounské péče 

2781 Platy zaměstnanců - 
výkon pěstounské péče 

-40 000,00 

RP0090 728 - OSVZ 4339 5031 13010 007 Výkon 
pěstounské péče 

1796 Povinné pojistné na 
sociální zabezpečení a 

-4 000,00 
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příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti 

RP0092 741 - OE  4116 13010 001 Neinvestiční 
přijaté transfery 

1131 Výkon pěstounské péče - 
dotace od ÚP   

-44 000,00 

 
35) Žádost o finanční příspěvek na úhradu výdajů spojených s asistenčním psem 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 53 
R.usn.č.473/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí finančního příspěvku na úhradu výdajů spojených s asistenčním psem pro paní 
Lenku Štochlovou, trvale bytem Brodská 102, 261 01 Příbram VIII, ve výši 5 000 Kč, a to z 
kap. 728 - OSVZ, prvek 3463 (podpora sociální) za podmínky splnění bezdlužnosti vůči 
rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným. 

2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2017, které se promítne na straně 
běžných výdajů v rámci kapitoly 728 – OSVZ ve snížení prvku 3463 (podpora sociální)  o 
částku 5 000 Kč a navýšení prvku 4007 ve stejné výši.             

 
 
47) Schválení změn a víceprací na akci „Rekonstrukce toalet veřejnosti, zimní stadion Příbram“ 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 54 
R.usn.č.486/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

1) Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č.2 s firmou MTStav Příbram s.r.o. (IČ:27240088), který 
bude řešit navýšení ceny díla o 5.417,03 Kč bez DPH (6.555,00 Kč včetně DPH) a prodloužení 
termínu dokončení díla o 32 dnů. 
Změna č.3: 
Vícepráce - ytongová dozdívka, SDK zakrytí rozvodu, bourání příčky – celková částka 9.547,19 
Kč 
Méněpráce – dveře do úklidové místnosti – celková částka -9113,00 Kč 
Celková částka za změnu 434,19 Kč  
Změna č.4: 
Vícepráce – odvětrání kanalizace,nerez lišty, pružná dilatační spára – celková částka 22.837,41 
Kč 
Méněpráce – plastové lišty, dilatační profily – celková částka -17.854,57 Kč 
Celková částka za změnu 4.982,84 Kč                                           

2) Rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně kapitálových výdajů 
 v rámci kapitoly 786 – OIRM spočívající ve snížení prvku 3598 - Rezerva (Rezerva na 
kapitálové výdaje) o částku 6.555,00 Kč a navýšení prvku 3783 – Zimní stadion Příbram 
(Stavební úpravy WC) ve stejné výši. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Venuše Štochlová v. r. 
vedoucí odboru ekonomického 


