Pro jednání ZM
dne: 16.03.2020
Návrh změny číslo: RZ0005

Město Příbram
Odbor ekonomický

Název bodu jednání: Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 na straně příjmů v rámci
kapitoly 741 - OE (transfery), tj. navýšení přijatých dotací v celkové výši 12.670.297,20 KČ a sníženi příjmů
předpokládaných dotaci ve stejné výši z důvodu přijeti dotace v souladu s Integrovaným regionálním
operačním programem pro období 2014-2020 (prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivněni
veřejných instituci) na projekt s názvem: Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram,
identifikační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002855
Předkládá:

Rada města

Zpracoval:

Ing. Venuše Štochlová, vedoucí OE

Projednáno:

v RM dne 24.02.2020 bod 42 a), R.usn.č.155/2020

Text usneseni RM:
Rada
l. d o p o r u č u j e ZM schválit úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 na straně příjmů
v rámci kapitoly 741 - OE (transfery), tj. navýšeni přijatých dotaci v celkové výši 12.670.297,20 KČ a sníženi
příjmů předpokládaných dotaci ve stejné výši z důvodu přijeti dotace v souladu s Integrovaným regionálním
operačním programem pro období 2014-2020 (prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivněni
veřejných instituci) na projekt s názvem: Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram,
identifikační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002855.
Změna se v rozpočzu města p"omítne takto:
č. pož.

kapitola

paragraf

pol.

RP0003

741 - OE

4116

účelový
znak
17016

název akce

RP0003

741 - OE

4116

17015

001 Neinvestiční
přijaté transfery

4150

RP0003

741 - OE

4216

17969

002 lnvestični
přijaté transfery

4151

RP0003

741 - OE

4216

17968

002 Investiční
přijaté transfery

4152

RP0003

741 - OE

4116

001 Neinvestiční
přijaté transfery

1830

001 Neinvestiční
přijaté transfery

prvek
rozpočtu
4149

popis

částka změny

MMR - Modernizace
měst. inf. systému MěÚ
Příbram
MMR - Modernizace
měst. inf. systému MěÚ
Příbram
MMR - Modernizace
měst. inf. systému MěÚ
Příbram
MMR - Modernizace
měst. inf. systému MěÚ
Příbram
Předpoklad

765 204,00
45 012,00
11 201 187,80
658 893,40
-12 670 297,20

ll. ukládá
OVV zařadit tento materiál, bod 42 a), do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne
16.03.2020.

Napsal:

""' """'

Návrhy na usnesení:
ZM schvaluje x neschvaluje úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020 na straně příjmů v rámci kapitoly
741 - OE (transfery), tj. navýšení přijatých dotaci v celkové výši 12.670.297,20 KČ a sníženi příjmů
předpokládaných dotaci ve stejné výši z důvodu přijeti dotace v souladu s Integrovaným regionálním
operačním programem pro období 2014-2020 (prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivněni
veřejných instituci) na projekt s názvem: Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram,
identifikační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002855.

Změna se v rozpočtu města promítne takto:
č. pož.

r'
kapitola

RP0003

741 - OE

4116

účelový
znak
17016

RP0003

741 - OE

4116

17015

001 Neinvestiční
přijaté transfery

4150

RP0003

741 - OE

4216

17969

002 Investiční
přijaté transfery

4151

RP0003

741 - OE

4216

17968

002 lnvestični
přijaté transfery

4152

RP0003

741 - OE

4116

001 Neinvestiční
přijaté transfery

1830

paragraf

poI.

název akce
001 Neinvestiční
přijaté transfery

prvek
rozpočtu
4149

popis

částka změny

MMR - Modernizace
měst. inf. systému MěÚ
Příbram
MMR - Modernizace
měst. inf. systému MěÚ
Příbram
MMR - Modemizace
měst. inf. systému MěÚ
Příbram
MMR - Modernizace
měst. inf. systému MIŠŮ
Příbram
Předpoklad

765 204,00
45 012,00
11 201 187,80
658 893,40
-12 670 297,20

Důvodová zpráva:
č. pož.
popis
K

RP0003

Město Příbram obdrželo dne 05.02.2020 účelovou dotaci v celkové výši 12.670.297,20 Kč dle
Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR o poskytnuti dotace č. j. 14002/2017-91/1 ze dne
23.03.2017 v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem pro období 2014-2020
(prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných instituci) na projekt s názvem:
Modernizace
městského
informačního
systému
MěÚ
Příbram,
identifikační
číslo
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16 044/0002855. jedná se o dotaci neinvestiční 810.216,00 KČ a dotaci investiční
11.860.081,20 Kč. Z výše uvedeného je navržena úprava rozpočtu v rámci příjmů na kapitole 741 - OE
(transfery), tj. sníženi prvku č. 1830 - předpoklad dotaci o celkovou částku 12.670.297,20 KČ a
navýšeni přijatých transferů ve stejné výši.
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