Město Příbram
Odbor ekonomický

Projednání ZM
dne: 24. 042017
R20029

Návrh změny číslo:
Název bodu jednání :
Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 v rámci výdajů kapitoly 777 - OŠKS
z důvodu schválení programových dotací poskytovaných v rámci Programu pro dotační řízení města
Příbram na rok 2017 v oblasti vrcholový a výkonnostní sport
Předkládá:

Rada města Příbram

Zpracoval:

Ing. Venuše Stochlová, vedoucí odboru ekonomického

Projednáno:

v RM dne 10.04.2017, R. usn. č. 314/2017

Text usnesení RM:
Rada ll. doporučuje ZM
schválit rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 v rámci výdajů kapitoly 777 — OŠKS
z důvodu schválení programových dotací poskytovaných v rámci Programu pro dotační řízení města
Příbram na rok 2017 v oblasti vrcholový a výkonnostní sport.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
kapitola

paragraf

název akce

prvek

částka změny

W--É--_RP0043

777 - OŠKS

3419

5222

sport
001 kultura,

3400

VYKONNOSTNI SPORT
Neinvestiční transfery

RP0043

777 - OSKS

3419

5493

001 kultura,

3401

Učelove neinvestiční

RP0043

777 - OSKS

3419

5213

001 kultura,

3414

Neinvestiční transfery

5 200 000,00

___-______-___sport

RP0043

777 - OSKS

3419

5212

001 kultura,

40 000,00

3 750 000,00

nefinančním podnikatelským
subjektům - právnickým

3946

sport

Neinvestiční transfery

10 000,00

nefinančním podnikatelským
subjektům - fyzickým

lll. u k l á d a
OVV zařadit tento materiál (č. 11 j) do programu jednání Zastupitelstva města Příbram dne

24.04.2017.

Napsal:

Jana Rychlá

Návrhy usnesení:
ZM schvaluje x neschvaluje rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 v rámci výdajů
kapitoly 777 — OŠKS z důvodu schválení programových dotací poskytovaných v rámci Programu pro
dotační řízení města Příbram na rok 2017 v oblasti vrcholový a výkonnostní sport.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
kapitola

paragraf

název akce

prvek

částka změny

W--É--_RP0043

777 - OSKS

3419

5222

sport
001 kultura,

3400

VYKONNOSTNI SPORT
Neinvestiční transfery

5 200 000,00

___-______-___RP0043

777 - OSKS

3419

5493

001 kultura,

3401

Učelove neinvestiční

RP0043

777 - OSKS

3419

5213

001 kultura,

3414

Neinvestiční transfery

sport

RP0043

777 - OSKS

3419

5212

001 kultura,
sport

40 000,00

3 750 000,00

nefinančním podnikatelským
subjektům - právnickým

3946

Neinvestiční transfery
nefinančním podnikatelským
subjektům - fyzickým

10 000,00

Důvodová zpráva:
&. až. opis
RP0043Vedoucí OŠKS jako správce kapitoty 777 žádá o změnu rozpočtu města Příbram na základě
usnesení zastupitelstva města 688i2017rZM (poskytnutí programových dotací v rámci Programu pro
poskytování dotací pro rok 2017 - vrcholový a výkonnostní sport) ze dne 27.03.2017.

