
 

 

 

Váš dopis: ---    

Spisová značka: --- 

Číslo jednací: :   MeUPB 23811/2020/1 

Datum:                09.03.2020 

 

Vyřizuje: Jana Rychlá 

E-mail: jana.rychla@pribram.eu 

Telefon: 318 402 384 

Schválená rozpočtová opatření v roce 2020 
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 

RO0001 10.2.2020 92/2020 206 400,00 206 400,00 17.2.2020 12:52 

RO0002 24.2.2020 121/2020 0,00 0,00 27.2.2020 10:02 

RO0003 24.2.2020 121/2020 0,00 0,00 27.2.2020 10:40 

 
 
Jedná se o rozpočtová opatření schválená Radou města Příbram nebo Zastupitelstvem města Příbram 
v roce 2020. 
 
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.  

 

Rozpočtová opatření schválená RM dne 10.01.2020: 
 
8) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2020 (a – b) 

R.usn.č.92/2020        
Rada    s c h v a l u j e  

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 1 
8 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020, tj. navýšení příjmů kapitoly 
741 - OE (neinvestiční transfery) o částku 206.400,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE 
(rezerva  z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu stanovení skutečného objemu příspěvku na 
výkon státní správy na rok 2020 pro město Příbram 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE 
(neinvestiční transfery) o částku 206.400,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z 
dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu stanovení skutečného objemu příspěvku na výkon státní 
správy na rok 2020 pro město Příbram. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0004 741 - OE  4112  001 Neinvestiční 
přijaté transfery 

23 Neinvestiční 
dotace SR 

206 400,00 

RP0004 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z 
dotačních titulů 

206 400,00 
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Rozpočtová opatření schválená RM dne 24.02.2020: 

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 2 
8 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 na straně výdajů, tj. snížení 
rozpočtu běžných výdajů kapitoly 777 - OŠKS (rezerva) o částku 250.000,00 Kč a a navýšení kapitoly 
788 - ŠŠZ o částku 250.000,00 Kč z důvodu navýšení investičního příspěvku od zřizovatele pro 
příspěvkovou organizaci Školní jídelna, K Zátiší 274, Příbram II, za účelem pořízení myčky nádobí 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020 na straně výdajů, tj. snížení rozpočtu 
běžných výdajů kapitol 777 - OŠKS (rezerva) o částku 250.000,00 Kč a navýšení kapitoly 788 - ŠŠZ 
o částku 250.000,00 Kč z důvodu navýšení investičního příspěvku od zřizovatele pro příspěvkovou 
organizaci Školní jídelna, K Zátiší 274, Příbram II, za účelem pořízení myčky nádobí. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0008 788 - ŠŠZ 3141 6351  4951 ŠJ, K Zátiší 274, Příbram II 250 000,00 

RP0008 
777 - 
OŠKS 

3299 5901  1301 Rezerva místostarosty -250 000,00 

 

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 3 
8 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 786 - OIRM, 
tj. snížení kapitálových výdajů (rezerva) o částku 1.583.108,00 Kč a posílení běžných výdajů ve stejné 
výši z důvodu odstranění vad el. ovládaných oken v učebnách půdní vestavby objektu Základní 
školy 28. října 1, Příbram VII 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2020 v rámci kapitoly 786 - OIRM, tj. snížení 
kapitálových výdajů (rezerva) o částku 1.583.108,00 Kč a posílení běžných výdajů ve stejné výši z 
důvodu odstranění vad el. ovládaných oken v učebnách půdní vestavby objektu Základní školy 28. 
října 1, Příbram VII.  

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0014 786 - 
OIRM  

3639 6901  003 Rezerva na 
kapitálové výdaje 

3598 Rezerva  -1 583 108,00 

RP0014 786 - 
OIRM  

3113 5171  015 Základní 
školy 

3872 Opravy a udržování 1 583 108,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Venuše Štochlová v. r. 
vedoucí Odboru ekonomického 
 
 


