
Město Příbram
Odbor ekonomický

Pro jednání ZM
dne: 29.04.2019

Návrh změny číslo: RZ0029
Název bodu jednání:
Návrh rozpočtového opatřeni - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšeni příjmů kapitoly 741 - OE (ÚŽ
13305) o částku 14.296.320,00 KČ a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční transfer ÚZ 13305)
ve stejné výši a další změny rozpočtu na straně výdajů spočivajÍcÍ ve sníženi kapitoly 787 - CSZS
(neinvestiční příspěvek zřizovatele) o částku 14.296.320,00 KČ a navýšeni výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva
z dotačních titulů) z důvodu přijeti neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje
pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram na činnosti nebo
soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálnich službách ve znění pozdějších předpisů

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Ing. Venuše Štochlová, vedoucí OE

Projednáno: v RM dne 01.04.2019 bod 5 h), usneseni číslo 266/2019

Text usneseni RM:
Rada ||. doporučuje ZM
schválit rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšeni příjmů kapitoly 741 -
OE (ÚŽ 13305) o částku 14.296.320,00 KČ a navýšeni výdajů kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční
transfer ÚZ 13305) ve stejné výši a další změny rozpočtu na straně výdajů spočÍvajÍcÍ ve snížení
kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční příspěvek zřizovatele) o částku 14.296.320,00 KČ a navýšení
výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních titulů) z důvodu přijeti neinvestiční účelové dotace
z rozpočtu Středočeského kraje pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních a zdravotních
služeb města Příbram na Činnosti nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zákona
o sociálnIch službách ve znění pozdějších předpisů.

Změna se v rozpočtu města promitne takto:
č. pož. kapitola paragraf poI. účel. název akce prvek popis částka změny

znak rozpočtu
RP0049 741 - OE 4122 13305 002 Neinvestiční 3603 Neinvestiční dotace KÚ - 14 296 320,00

při jaté transfery poskytováni soc. služeb
RP0049 741 - OE 6171 5901 001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních titulů 14 296 320,00
RP0049 787 - 4351 5331 001 Příspěvky 3475 Neinvestiční příspěvek od -14 296 320,00

CSZS od zřizovatele zřizovatele
RP0049 787 - 4351 5336 13305 002 Transfery 3602 Neinvestiční dotace KÚ - 14 296 320.00

CSZS neinvestiční poskytováni soc. služeb

Napsal: '"'" """'

Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož. kapitola paragraf poI. účel. název akce prvek popis částka změny

znak rozpočtu
RP0049 741 - OE 4122 13305 002 Neinvestiční 3603 Neinvestiční dotace KÚ - 14 296 320,00

přijaté transfery poskytováni soc. služeb
RP0049 741 - OE 6171 5901 001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních titulů 14 296 320,00
RP0049 787 - 4351 5331 001 Příspěvky 3475 Neinvestiční příspěvek od -14 296 320,00

CSZS od zřizovatele zřizovatele
RP0049 787 - 4351 5336 13305 002 Transfery 3602 Neinvestiční dotace KÚ - 14 296 320,00

CSZS neinvestiční poskytováni soc, služeb

Návrhy na usneseni:
zm schvaluje - neschvaluje
rozpočtové opatřeni - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (ÚŽ 13305)
o částku 14.296.320,00 KČ a navýšeni výdajů kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční transfer ÚŽ 13305) ve stejné
výši a další změny rozpočtu na straně výdajů spočÍvajici ve snížení kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční
příspěvek zřizovatele) o částku 14.296.320,00 KČ a navýšení výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z dotačních
titulů) z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro příspěvkovou
organizaci Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram na činnosti nebo soubor činnosti podle
zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.



Důvodová zpráva:

č. pož. popis
RP0049 Vedoucí OE jako správce rozpočtu města žádá o navýšeni rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE

(neinvestiční transfery ÚŽ 13305) o částku 14.296.320,00 KČ a výdajů kapitoly 741 - OE
(rezerva dotačních titulů) ve stejné výši, dále o úpravu rozpočtu výdajů kapitoly 787 - CSZS, tj.
sníženi neinvestičního příspěvku od zřizovatele pro Centrum sociálních a zdravotních služeb
města Příbram o částku 14.296.320,00 KČ a navýšení neinvestičního transferu této příspěvkové
organizaci ve stejné výši z důvodu přijetí 1. splátky dotace/přispěvku na poskytováni sociální
služby, tedy činnosti nebo souboru činnosti podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
ve znění pozdějších přepisů, zajišťujíci pomoc a podporu osobám za účelem sociálního
začlenění nebo prevence sociálního vyloučeni na rok 2019.


