
 

 

 

Váš dopis: ---    

Spisová značka: --- 

Číslo jednací: : MeUPB 02797/2020/1 

Datum:                 09.01.2020 

 

Vyřizuje: Jana Rychlá 

E-mail: jana.rychla@pribram.eu 

Telefon: 318 402 384 

Schválená rozpočtová opatření v roce 2019 
zveřejňována dle § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
 

Číslo opatření Číslo změny Označení rozhodnutí Částka příjem Částka výdaj Platnost od 

RO0239 RZ0381 285/2019/ZM 0,00 0,00 2.1.2020 15:02 

RO0240 RZ0357 1227/2019      39 600,00 39 600,00 2.1.2020 15:03 

RO0241 RZ0361 1227/2019      0,00 0,00 2.1.2020 15:06 

RO0242 RZ0366 1227/2019      3 012 735,76 3 012 735,76 2.1.2020 15:06 

RO0243 RZ0327 1266/2019        0,00 0,00 2.1.2020 15:08 

RO0244 RZ0367 1273/2019        0,00 0,00 2.1.2020 15:09 

 
Jedná se o rozpočtová opatření schválená Radou města Příbram nebo Zastupitelstvem města Příbram 
v roce 2019. 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 nebo 
318 402 384.  

 

Rozpočtové opatření schválené ZM dne 16.12.2019:     

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 239 
25) Žádost o dotaci - SK TRI klub 

Usn. č. 285/2019/ZM 

ZM     s c h v a l u j e  

1) poskytnutí dotace ve výši  80.000,00 Kč pro subjekt SK TRI klub Příbram, z. s., U Průhonu 438, 
261 01 Příbram V-Zdaboř, IČO: 42728860, na projekt s názvem „Triatlon Příbram, Klasik duatlon 
- uzávěrka komunikace, práva TV přenos“, a to z kapitoly 777 - OŠKS, za podmínky splnění 
bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění 
povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni 
podpisu smlouvy, 

2) rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů v rámci 
kapitoly 777 - OŠKS, to je snížení prvku 3472 (Spolky) o částku 80.000,00 Kč a navýšení prvku 
3694 (Neinvestiční účelová dotace spolkům (sport)) ve stejné výši, 
Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

Kap. 777 - OŠKS, prvek 3472, paragraf 3291, položka 5222            -  80.000,00 Kč 

Kap. 777 - OŠKS, prvek 3694, paragraf 3419, položka 5222            + 80.000,00 Kč 

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem SK TRI klub Příbram, z. s., U Průhonu 438,  
261 01 Příbram V-Zdaboř, IČO: 42728860, o poskytnutí dotace ve výši 80.000,00 Kč na projekt 
s názvem „Triatlon Příbram, Klasik duatlon - uzávěrka komunikace, práva TV přenos“, v souladu 
s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram  
č. 2/2018 přijatými ZM dne 10.09.2018, Usn.č.1034/2018/ZM. 
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Rozpočtová opatření schválená RM dne 23.12.2019:      
                                                  
11) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2019 (a - c) 

R.usn.č.1227/2019      
Rada    s c h v a l u j e  
 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 240 
11 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 14004) o částku 39.600,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 783 - OOA 
ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ve stejné výši na výdaje jednotek sboru 
dobrovolných hasičů na rok 2019 prostřednictvím Středočeského kraje od poskytovatele 
Ministerstva vnitra - GŘ HZS ČR 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 
- OE (transfery ÚZ 14004) o částku 39.600,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 783 - OOA ve stejné 
výši z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace ve stejné výši na výdaje jednotek sboru 
dobrovolných hasičů na rok 2019 prostřednictvím Středočeského kraje od poskytovatele 
Ministerstva vnitra - GŘ HZS ČR. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0451 741 - OE  4116 14004 002 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3925 Dotace pro potřeby SDH 39 600,00 

RP0485 783 - 
OOA 

5512 5156 14004 001 Požární 
ochrana - 
dobrovolná část 

1638 Pohonné hmoty - dotace 
(ÚZ 14004) Pb VI - BH 

32 000,00 

RP0485 783 - 
OOA 

5512 5167 14004 001 Požární 
ochrana - 
dobrovolná část 

1611 Odborná příprava - 
dotace (UZ 14004) Pb 
VI-BH 

7 600,00 

 

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 241 
11 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. snížení 
kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) v celkové výši 665.378,32 Kč a navýšení kapitol 717 - 
MP    o částku 342.178,32 Kč (kapitálové výdaje na rozšíření MKDS o kamerový bod 32-Gymnázium) 
a 749 - MěRK o částku 323.200,00 Kč (běžné výdaje na platy a výdaje související) 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů, tj. snížení kapitoly 741 
- OE (rezerva z dotačních titulů) v celkové výši 665.378,32 Kč a navýšení kapitol 717 - MP o částku 
342.178,32 Kč (kapitálové výdaje na rozšíření MKDS o kamerový bod 32-Gymnázium) a 749 - 
MěRK    o částku 323.200,00 Kč (běžné výdaje na platy a výdaje související). 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0488 717 - MP 5311 6122  001 Investiční výdaje MP 92 Stroje, přístroje, 
zařízení 

342 178,32 

RP0491 749 - 
MěRK 

6409 5011  001 Běžné výdaje - 
správa a údržba bytů a 
nebytů 

494 Platy 215 300,00 

RP0491 749 - 
MěRK 

6409 5031  001 Běžné výdaje - 
správa a údržba bytů a 
nebytů 

496 Povinné pojistné 
na sociální 
zabezpečení 

80 800,00 

RP0491 749 - 
MěRK 

6409 5032  001 Běžné výdaje - 
správa a údržba bytů a 
nebytů 

497 Povinné pojistné 
na zdravotní 
pojištění 

27 100,00 

RP0492 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z 
dotačních titulů 

-665 378,32 

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 242 
11 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 
741 - OE (investiční dotace ÚZ 34501) o částku 3.012.735,76 Kč a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva                 
z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu přijetí dotace na projekt: Město Příbram, bezbariérový 
přístup do Kulturního domu, identifikační číslo: 134D222000003 dle Registrace akce a rozhodnutí o 
poskytnutí dotace, vydané od Ministerstva kultury, Maltézské náměstí 471/1, Praha 1 
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rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(investiční dotace ÚZ 34501) o částku 3.012.735,76 Kč a výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z 
dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu přijetí dotace na projekt: Město Příbram, bezbariérový 
přístup do Kulturního domu, identifikační číslo: 134D222000003 dle Registrace akce a rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, vydané od Ministerstva kultury, Maltézské náměstí 471/1, Praha 1.  

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0495 741 - OE  4216 34501 001 Investiční 
přijaté transfery 

4740 Investiční transfer MK 3 012 735,76 

RP0495 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních 
titulů 

3 012 735,76 

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 243 
21) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů v rámci 
kapitoly 789 - SOSH dle usnesení RM ze dne 04.02.2019 R.usn.č. 85/2019 bodu II. z důvodu 
financování dodatečně schválených akcí Samostatného oddělení silničního hospodářství (akce 
z participativního rozpočtu „cyklistická koncepce města“) 

R.usn.č.1266/2019        
Rada    s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně výdajů v rámci kapitoly 789 - 
SOSH dle usnesení RM ze dne 04.02.2019 R.usn.č. 85/2019 bodu II. z důvodu financování 
dodatečně schválených akcí Samostatného oddělení silničního hospodářství (akce 
z participativního rozpočtu „cyklistická koncepce města“). 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 
znak 

název akce prvek 
rozpočtu 

popis částka změny 

RP0335 789 - 
SOSH 

2219 5169  002 Opravy a údržba 3663 Služby spojené s 
opravami MK 

200 000,00 

RP0335 789 - 
SOSH 

2219 6122  001 Pozemní 
komunikace a silniční 
doprava 

4180 Parkovací 
automaty 

-200 000,00 

 
                                                          

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 244 
28) Žádost o převod provozních prostředků roku 2019 ve výši 700.000 Kč do investic 

R.usn.č.1273/2019        
Rada    s c h v a l u j e  
1) snížení provozního příspěvku Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram pro rok 2019 o 

700.000 Kč a navýšení investičního příspěvku roku 2019 ve výši 700.000 Kč,  
2) rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019 v rámci výdajů na kapitole 787 - CSZS, tj. 

snížení o částku 700.000,00 Kč na prvku č. 3475 (neinvestiční transfery zřízené příspěvkové organizaci) 
a navýšení na prvku č. 3624 (investiční transfery zřízené příspěvkové organizaci) ve stejné výši. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
Kap. 787 - CSZS, prvek č. 3475, paragraf 4351, položka 5331         - 700.000,00 Kč 
Kap. 787 - CSZS, prvek č. 3624, paragraf 4351, položka 6351        + 700.000,00 Kč 

 
 
 
 
 
 
Ing. Venuše Štochlová v. r. 
vedoucí Odboru ekonomického 
 

 

 
 


