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Schválená rozpočtová opatření v roce 2017
zveřejňovaná 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

RO0074

19.6.2017

752/2017/ZM

0

0

20.6.2017 14:00

RO0075

19.6.2017

754/2017/ZM

0

0

22.6.2017 15:05

Jedná se o další rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města Příbram v roce 2017.

Nahlédnutí do listinné podoby je možné na Městském úřadu Příbram, odboru ekonomickém v době:
pondělí-čtvrtek od 8-14hodin a v pátek od 8-13hodin, také po dohodě na č. tel.: 318 402 207, 318 402 213
nebo 318 402 384.

Rozpočtová opatření schválená ZM dne 19.06.2017
6) Žádost o finanční příspěvek (Oblastní nemocnice Příbram, a.s.)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 74
Usn. č. 752/2017/ZM
ZM s c h v a l u j e
1) poskytnutí finančního příspěvku pro Oblastní nemocnici Příbram, a.s., se sídlem
Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram 1, IČ: 27085031, na projekty „Hrajeme si s nemocnicí“,
„Dobrovolnické centrum“, „Zdravotní klaun“, „Bazální stimulace“ a „Nemocnice míří do školek“, v
oblasti zdravotnictví pro rok 2017 formou individuální dotace ve výši 50.000,00 Kč, a to z kap.
728 - OSVZ, prvek 3464 (podpora zdravotnictví) 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 3464 (podpora
zdravotnictví) o částku 50.000,00 Kč a navýšení prvku 4006 (nefinanční podnikatelské subjekty
– právnické osoby) ve stejné výši.

8) Žádost ředitele Základní školy, Příbram VII, 28. října 1, o individuální dotaci

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 75
Usn. č. 754/2017/ZM

ZM

schvaluje
1) poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000,00 Kč pro Základní školu, Příbram VII,
28. října 1, IČ: 47074370, na projekt v oblasti výchovy a vzdělávání s názvem „Kulturní setkání
s Itálií“, a to z kap. 777 – OŠKS, prvek č. 4017 (ZŠ)) 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 777 – OŠKS ve snížení prvku č. 3718 (individuální dotace) o
částku 50.000,00 Kč a navýšení prvku č. 4017 (ZŠ) ve stejné výši,
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se Základní školou, Příbram VII, 28. října 1, IČ: 47074370
o poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč na projekt „Kulturní setkání s Itálií“, v souladu
s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č.
1/2016 přijatými ZM dne 27.06.2016, ZM usn.č.503/2016.

Ing. Venuše Štochlová v. r.
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