MĚSTO PŘÍBRAM
MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM, Odbor ekonomický
Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail: e-podatelna@pribram.eu
ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132

ČÍSLO JEDNACÍ:

MeUPB 41005/2018

VYŘIZUJE:
TEL/FAX:

Jana Rychlá
318 402 384

E-MAIL:

jana.rychla@pribram.eu

DATUM:
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Schválená rozpočtová opatření v roce 2018
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

RO0047

9.4.2018

333/2018

0,00

0,00

11.4.2018 9:50

RO0048

9.4.2018

333/2018

0,00

0,00

11.4.2018 9:58

RO0049

9.4.2018

333/2018

0,00

0,00

11.4.2018 10:15

RO0050

9.4.2018

349/2018

0,00

0,00

11.4.2018 11:13

RO0051

23.4.2018

959/2018/ZM

10 889 700,00

10 889 700,00

27.4.2018 8:32

RO0052

23.4.2018

966/2018/ZM

0,00

0,00

27.4.2018 11:04

RO0053

23.4.2018

967/2018/ZM

0,00

0,00

27.4.2018 11:18

RO0054

23.4.2018

971/2018/ZM

0,00

0,00

27.4.2018 11:29

Jedná se o rozpočtová opatření schválená Radou města Příbram nebo Zastupitelstvem města Příbram.
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 RM dne 09.04.2018:
6) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření (a – d)
R.usn.č.333/2018
Rada I. s c h v a l u j e

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 47
6 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitoly 789 - SOSH
na straně běžných i kapitálových výdajů
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 v rámci kapitoly 789 - SOSH na straně
běžných i kapitálových výdajů.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

název akce

RP0069

789 SOSH

2219

6122

RP0069

789 SOSH

2219

5169

001 Pozemní
komunikace a
silniční doprava
002 Opravy a
údržba

1

prvek
rozpočtu
4180

popis

částka změny

Parkovací automaty

-120 000,00

3663

Služby spojené s
opravami MK

120 000,00

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 48
6 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných i
kapitálových výdajů, tj. snížení rozpočtu kapitoly 760 - OŘPD o částku 50.000,00 Kč a navýšení
rozpočtu kapitoly 789 - SOSH ve stejné výši
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných i kapitálových výdajů,
tj. snížení rozpočtu kapitoly 760 - OŘPD o částku 50.000,00 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly 789 SOSH ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

název akce

RP0067

760 OŘPD
789 - SOSH

3639

6901

2219

5169

001 Žádosti o
investiční dotace
002 Opravy a
údržba

RP0068

prvek
rozpočtu
3496
3663

popis

částka změny

Rezerva kapitálových
výd.- různé projekty
Služby spojené s
opravami MK

-50 000,00
50 000,00

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 49
6 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů v

rámci kapitoly 777 - OŠKS
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů v rámci

kapitoly 777 – OŠKS.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0078

777 OŠKS
777 OŠKS
777 OŠKS

3419

5901

3419

5493

3419

5901

RP0078
RP0078

účelový
znak

název
akce
003
Dotace
003
Dotace
003
Dotace

popis

částka změny
-100 000,00

4155

Podpora - VRCHOLOVÝ A
VÝKONNOSTNÍ SPORT
Podpora - REPREZENTANT ČR

3718

Individuální dotace

210 000,00

prvek
rozpočtu
3466

-110 000,00

23) Prádelna čistírna URAN – měření zápachu
R.usn.č.349/2018
Rada I. s o u h l a s í
s provedením měření zápachu z provozu Prádelny čistírny URAN s.r.o., Ke Kocábě 141, Příbram
IX -Nová Hospoda.
II. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2018, které se promítne na straně běžných
výdajů, tj. navýšení rozpočtu kapitoly 723 – OŽP číslo prvku 315 o částku 40.000,00 Kč a snížení
rozpočtu kapitoly 741 – OE, číslo prvku 660 (Rezerva starosty) ve stejné výši.
Změna rozpočtu se promítne takto:
Kap. 741 - OE paragraf 6171 položka 5901
- 40.000,00 Kč
Kap. 723 - OŽP paragraf 3729 položka 5169
+40.000,00 Kč

Rozpočtová opatření schválená ZM dne 23.04.2018:
5) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 51
Usn. č. 959/2018/ZM
ZM s c h v a l u j e
Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů
kapitoly 741 - OE o částku 10.889.700,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z
důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro poskytovatele
sociálních služeb a dále změna rozpočtu výdajů, tj. snížení kapitoly 787 – CSZS o částku
10.889.700,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 - OE z důvodu snížení neinvestičního příspěvku
zřizovatele
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2018, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly
741 - OE o částku 10.889.700,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z
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důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro poskytovatele
sociálních služeb a dále změna rozpočtu výdajů, tj. snížení kapitoly 787 – CSZS o částku
10.889.700,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 741 - OE z důvodu snížení neinvestičního příspěvku
zřizovatele.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
pol.

účelový
znak

prvek
rozpočtu

4122

13305

3603

4351

5336

13305

3602

741 - OE

6171

5901

3369

787 - CSZS

4351

5331

3475

č. pož.

kapitola

RP0066

741 - OE

RP0066

787 - CSZS

RP0066
RP0066

paragraf

popis
Neinvestiční dotace KÚ poskytování soc. služeb
Neinvestiční dotace KÚ poskytování soc. služeb
Rezerva z dotačních titulů
Neinvestiční příspěvek od
zřizovatele

částka změny
10 889 700,00
10 889 700,00
10 889 700,00
-10 889 700,00

10) Žádost o dotaci – Gymnázium, Příbram, Legionářů 402

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 52
Usn. č. 966/2018/ZM
ZM s c h v a l u j e
1) poskytnutí individuální dotace ve výši 56.000,00 Kč pro subjekt Gymnázium, Příbram, Legionářů
402, Legionářů 402, 261 01 Příbram VII, IČO 61100226, na projekt s názvem „COPERNICUS –
bilaterální spolupráce se střední školou Copernicus SG Hoorn v partnerském městě Hoorn
(Nizozemí)“, a to z kap. 777-OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města
Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným,
2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2018, které se promítne na straně
běžných výdajů v rámci kapitoly 777–OŠKS ve snížení prvku 3718 (Individuální dotace) o částku
56.000,00 Kč a navýšení prvku 4362 (Neinvestiční transfery školským právnickým osobám) ve
stejné výši,
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
Kap. 777 - OŠKS paragraf 3419 položka 5901
- 56.000,00 Kč
Kap. 777 - OŠKS paragraf 3113 položka 5333
+ 56.000,00 Kč
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Gymnázium, Příbram, Legionářů 402, IČO
61100226, o poskytnutí dotace ve výši 56.000,00 Kč na projekt „COPERNICUS – bilaterální
spolupráce se střední školou Copernicus, SG Hoorn v partnerském městě Hoorn (Nizozemí)“, v
souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města
Příbram č. 2/2017 přijatými ZM dne 11.09.2017, Usn.č.789/2017/ZM.

11) Žádost o dotaci – AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v AČR

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 53
Usn. č. 967/2018/ZM
ZM s c h v a l u j e
1) poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000,00 Kč pro subjekt AUTOSPORT KLUB RALLY
PŘÍBRAM v AČR, č. p. 165, 261 01 Drahlín, IČO 22760865, na projekt s názvem „39. Rally
Příbram 2018“, a to z kap. 777-OŠKS a z kapitoly 741-OE, za podmínky splnění bezdlužnosti
vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným,
2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů, která se
promítne na kapitole 777–OŠKS v navýšení prvku 3694 (Neinvestiční účelová dotace spolkům)
o částku 200.000,00 Kč a snížení prvku 3718 (Individuální dotace) o částku 100.000,00 Kč a na
kapitole 741–OE ve snížení prvku 4222 (Rezerva místostarosty) o částku 100.000,00 Kč.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
Kap. 777 - OŠKS paragraf 3419 položka 5222
+ 200.000,00 Kč
Kap. 777 - OŠKS paragraf 3419 položka 5901
- 100.000,00 Kč
Kap. 741 – OE paragraf 6171 položka 5901
- 100.000,00 Kč
3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v AČR, č.
p. 165, 261 01 Drahlín, IČO 22760865, o poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč na projekt
„39. Rally Příbram 2018“, v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 2/2017 přijatými ZM dne 11.09.2017,
Usn.č.789/2017/ZM.
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14) Žádost o dotaci – SK SPARTAK Příbram, spolek

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 54
Usn. č. 971/2018/ZM
ZM s c h v a l u j e
1) poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000,00 Kč pro subjekt SK SPARTAK Příbram, spolek,
Žižkova 694, 261 01 Příbram, IČO 61904899, na projekt s názvem „SK SPARTAK Příbram –
sportovní činnost mládeže 2018“, a to z kap. 777-OŠKS a z kapitoly 741-OE, za podmínky
splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným,
2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2018 na straně běžných výdajů, která se
pomítne na kapitole 777–OŠKS v navýšení prvku 3694 (Neinvestiční účelová dotace spolkům) o
částku 200.000,00 Kč a snížení prvku 3718 (Individuální dotace) o částku 100.000,00 Kč a na
kapitole 741 – OE ve snížení prvku 4222 (Rezerva místostarosty) o částku 100.000,00 Kč.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
Kap. 777 - OŠKS paragraf 3419 položka 5222
+ 200.000,00 Kč
Kap. 777 - OŠKS paragraf 3419 položka 5901
- 100.000,00 Kč
Kap. 741 - OE paragraf 6171 položka 5901
- 100.000,00 Kč
3) zavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem SK SPARTAK Příbram, spolek, Žižkova 694, 261
01 Příbram II, IČO 61904899, o poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč na projekt „SK
SPARTAK Příbram, spolek“, v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 2/2017 přijatými ZM dne 11.09.2017,
Usn.č.789/2017/ZM.

Ing. Venuše Štochlová v. r.
vedoucí Odboru ekonomického
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