
Město Příbram
Odbor: ekonomický

Pro jednání ZM
dne: 09.09,2019

Návrh změny čIslo: RZ0129

Název bodu jednání:
Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE
(ÚZ 13305) o částku 9.530.880,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční transfer ÚŽ
13305) ve stejné výši a další změny rozpočtu na straně výdajů spočÍvajÍcÍ ve snÍženÍ kapitoly 787 - CSZS
(neinvestiční příspěvek zřizovatele) o částku 9.530.880,00 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 sociá|ních a zdravotních služeb města Příbram na činnosti nebo soubor
činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů dle
Veřejnoprávní smlouvy S-371/SOC/2019

Předkládá: Rada města

Zpracoval' Ing Venuše Štochlová, vedoucí Odboru ekonomického

Projednáno: v RM dne: 08.07.2019, usn. č. 681/2019, bod 11 d)
Text usnesení RM: Rada Il. doporučuje ZM
schválit rozpočtové opatřeni - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšeni příjmů kapitoly 741 - OE
(ÚŽ 13305) o částku 9.530.880,00 Kč a navýšeni výdajů kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční transfer Úž
13305) ve stejné výši a další změny rozpočtu na straně výdajů spočÍvajÍcÍ ve sniženi kapitoly 787 - CSZS
(neinvestiční příspěvek zřizovatele) o částku 9.530.880,00 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
činnosti podle zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů dle
Veřejnoprávní smlouvy S-371/SOC/2019.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. pož. kapitoĹa paragräf ' poI. účelový název akce prvek popis část'ka změny '
znak rozpočtu

RP0184 741 - OE 4122 13305 002 Nemvestični 3603 Neinvestiční dotace KÚ - 9 530 880.00
přýaté transfery poskytování soc. služeb

RP0184 741 -OE 6171 5901 00'1 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních títulů 9 530 880,00
RP0184 787 - CSZS 4351 ' 5331 001 Příspěvky od 3475 Neinvestiční přispevek od -9 530 880,00

zřizovatele zřizovatele
RP0184 787 - CSZS 4351 5336 13305 002 Transfery 3602 Neinvestiční dotace KÚ - 9 530 880,00

neinvestiční poskytováni soc. služeb

Lmena se v rozpocru mesta prormrne [aK[o:
č. pož. kapitola paragraf pol. účelový název akce prvek popis částka změny

znak rozpočtu
i RP0184 Ĺ 741-OE 4122 13305 002 Neinvestčni 3603 Neinvestiční dotace KÚ - 9 530 880,00

přijaté transfery po$kytováni soc. služeb
! RP0184 741 - OE 6171 5901 001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních titulů 9 530 880,00
' RP0184 787 - CSZS 4351 5331 001 Příspěvky od 3475 Neinvestiční příspěvek od -9 530 880,00

zřizovatele zřizovatele
RP0184 787 - CSZS 4351 5336 13305 002 Transfery 3602 Neinvestiční dotace KÚ - 9 530 880,00

neinvestiční posk¶ováni soc. služeb

Napsal: jana Rychlá

Návrhy na usnesení:
ZM schvaluje - neschvaluje
rozpočtové opatřeni - změnu rozpočtu města na rok 2019, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE (ÚŽ 13305) o
částku 9.530.880,00 Kč a navýšeni výdajů kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční transfer ÚŽ 13305) ve stejné
výši a další změny rozpočtu na straně výdajů spočívající ve sníženi kapitoly 787 - CSZS (neinvestiční
příspěvek zřizovatele) o částku 9.530,880,00 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 činnosti podle
zákona č. 108/2006 Sb,, zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů dle Veřejnoprávní
smlouvy S-371/SOC/2019.



_ Důvodová zpráva:
č. pož. popis
RP0184 ! Vedoucí OE jako správce rozpočtu města žádá o navýšeni rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE

(neinvestiční transfery ÚZ 13305) o částku 9.530.880,00 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 9.530.880,00 Kč a navýšeni neinvestičního transferu této příspěvkové
organizaci ve stejné výši z důvodu přijeti 2. splátky dotace/přispěvku na poskytování sociálni
služby, tedy činnosti nebo souboru činnosti podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
ve znění pozdějších přepisů, zajišt'ujici pomoc a podporu osobám za účelem sociálnIho
začleněni nebo prevence sociá|niho vyloučenI na rok 2019.


