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Název bodu jednáni:

Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017. tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly

741 — OE o částku 22.157.300,00 Kč 3 navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodu

stanoveni daně z příjmů právnických osob za obec (město Příbram) za rok 2016

Předkládá: Rada města

Zpracoval: lng. Venuše Štochlova, vedoucí OE

Projednáno: v RM dne: 24072017, R.usn.č.723ř2017

Text usneseni RM:

Rada Il. doporučuje ZM

schválit rozpočtového opatření — zmenu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly

741 - OE o částku 22.157.300.00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE ve stejné výši z důvodu

stanovení daně z příjmů právnických osob za obec (mesto Příbram) za rok 2016.

Změna se v roz ročtu města - romitne takto:

č. poz. kapitola paragraf název akce prvek částka změny

rozpočtu

10130197 741 - OE 1122 001 Daně z příjmů, 32 Daň z příjmů za obec 22 157 300.00

nemovitých věci &

přidané hodnoty,

odvody loterie a

VHP

RP0197 741 - OE 6399 5365 001 Ostatní 3693 Daň z příjmů za město 22 157 300,00

Příbram

Návrhy na usnesení:

ZM schvaluje x neschvaluje rozpočtového opatření — změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení

rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE o částku 22.15730000 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE

ve stejné výši z důvodu stanoveni daně z příjmů právnických osob za obec (mesto Příbram) za rok 2016.

Změna se v roz očtu města . romítne takto:

0. po'ž. kapitola paragraf název akce prvek popis částka změny

rozpočtu

RP0197 741 - OE 1122 001 Daně z příjmů. 32 Daň z příjmů za obec 22 157 300,00

nemovitých věcí a

přidané hodnoty.

odvody loterie a

VHP

RP0197 741 - oe 0399 5365 001 Ostatní 3698 Daň z příjmů za město 22 157 300,00

Příbram

Důvodová zpráva:

č. pož. papis

RP0197

Vedoucí OE jako správce rozpočtu města zada o změnu rozpočtu města na rok 2017 z důvodu stanoveni

daně z příjmů právnických osob za město Příbram podle zákona č. 586í1992 Sb., o daních z příjmů, ve

znění pozdějších předpisů za zdaňovací období od 01.01.2016 do 31.12.2016. Řádné Přiznání k dani z

příjmů právnických osob, zpracovane společností 22HLAV s. r. o. (iC 54052907), stanovi daňový nedoplatek

ve výši 22.157.300,00 Kč. Z výše uvedeného důvodu žádáme o úpravu rozpočtu kapitoly 741 - OE, a to o

navýšením daňových příjmů o částku 22.15730000 Kč a navýšením bežných výdajů ve stejné výši.


